
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
และงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
 
 
วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี

 
 

 

จัดโดย...  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราภัฏ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
และงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4

2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

 

 

    
 

 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราํไพพรรณ ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
และงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

4.0” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณ ี
ครั้งท่ี 11 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา 
4.0” ระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และปนี้เปนปพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนเจาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานสูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย แบบโปสเตอร และนิทรรศการแสดงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธย
แหง และคณะตางๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตลอดจนนักวิจัยรุนใหม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผล
ที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย 
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธ
พัฒนาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุณภาพเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 
 

                
 
 
                 
                  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

ถอยแถลง 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย 4

วันที่  19- 20 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณ ี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา ครั้งที่ 8 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย 
ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดเปนประจําทุกป เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 

และปนี้เปนปพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนเจาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย 

ทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานสูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย แบบโปสเตอร และนิทรรศการแสดงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธย
แหง และคณะตางๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตลอดจนนักวิจัยรุนใหม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผล
ที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย 
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน พรอมสงเสริมผลักดัน ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
พัฒนาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุณภาพเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0 ตอไป 

                                                    
                 

                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกสิ 
                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 

4.0” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณ ี
ป และงานประชุมวิชาการ

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย 
ซึ่งจัดเปนประจําทุกป เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 

และปนี้เปนปพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนเจาภาพหลัก รวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8  
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย 

ทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานสูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย แบบโปสเตอร และนิทรรศการแสดงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ท้ัง 5 
แหง และคณะตางๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตลอดจนนักวิจัยรุนใหม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผล
ที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย 

ารณชน พรอมสงเสริมผลักดัน ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
 

                                                     

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 
“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

วันที่  19- 20 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

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

คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ  
รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพรรณี ครั้งที่  11 
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 
 

หนวยงานรวมจัดประชมุวิชาการ 
เจาภาพหลัก   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
 
คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 
 
ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ไวกูณฑ ทองอราม   อธิการบดี 
 
บรรณาธิการ/ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
กรรมการและกองบรรณาธิการ 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยทุกคณะ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  แสงแข   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย ดร.หยาดรุง  สุวรรณรัตน   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย   นางสาวชุติมา  พิมลภาพ 
นางสาวปยาภรณ  กระจางศรี   นางสาวชุลีรัตน  ผดุงสิน 
นางสาวบุศรา สาระเกษ   นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ 
 
กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
อาจารย ดร.พัชรินทร  รุจิรานุกูล   นางสาวนิตยา ตนสาย 
* คณะกรรมการฝายตางๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 2091/2560 



และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณ ี
ครั้งท่ี 11 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา 
4.0” ระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 
พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 และปนี้เปนปพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนเจาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานสูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย แบบโปสเตอร และนิทรรศการแสดงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธย
แหง และคณะตางๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตลอดจนนักวิจัยรุนใหม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผล
ที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย 
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธ
พัฒนาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุณภาพเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 
 

                
 
 
                 
                  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

ถอยแถลง 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย 4

วันที่  19- 20 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณ ี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา ครั้งที่ 8 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย 
ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดเปนประจําทุกป เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 

และปนี้เปนปพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนเจาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย 

ทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานสูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย แบบโปสเตอร และนิทรรศการแสดงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธย
แหง และคณะตางๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตลอดจนนักวิจัยรุนใหม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผล
ที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย 
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน พรอมสงเสริมผลักดัน ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
พัฒนาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุณภาพเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0 ตอไป 

                                                    
                 

                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกสิ 
                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 

4.0” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณ ี
ป และงานประชุมวิชาการ

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย 
ซึ่งจัดเปนประจําทุกป เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 

และปนี้เปนปพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนเจาภาพหลัก รวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8  
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย 

ทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานสูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย แบบโปสเตอร และนิทรรศการแสดงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ท้ัง 5 
แหง และคณะตางๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตลอดจนนักวิจัยรุนใหม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผล
ที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย 

ารณชน พรอมสงเสริมผลักดัน ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
 

                                                     

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 
“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

วันที่  19- 20 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

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

คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ  
รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพรรณี ครั้งที่  11 
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 
 

หนวยงานรวมจัดประชมุวิชาการ 
เจาภาพหลัก   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
 
คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 
 
ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ไวกูณฑ ทองอราม   อธิการบดี 
 
บรรณาธิการ/ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
กรรมการและกองบรรณาธิการ 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยทุกคณะ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  แสงแข   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย ดร.หยาดรุง  สุวรรณรัตน   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย   นางสาวชุติมา  พิมลภาพ 
นางสาวปยาภรณ  กระจางศรี   นางสาวชุลีรัตน  ผดุงสิน 
นางสาวบุศรา สาระเกษ   นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ 
 
กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
อาจารย ดร.พัชรินทร  รุจิรานุกูล   นางสาวนิตยา ตนสาย 
* คณะกรรมการฝายตางๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 2091/2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 (บุคคลภายนอก) 
อาจารย ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน    ศาสตราจารย ดร.เปยมศกัดิ์ เมนะเศวต 
ศาสตราจารย พิเศษ ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธ ี  รองศาสตราจารย ดร.พิชนี โพธารามิก 
ศาสตราจารย ดร.ชนิตา รักษพลเมือง   รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร 
อาจารย ดร.ดิเรก พรสีมา    นายแพทยวิวัฒน สุพรสวัสดิ์ 
Professor Dr. Jaywant Singh    Professor Dr. Yannis Georgellis 
Dr.Benedetta Crisafulli    Dr.Marvyn  Boatswain 
Dr.John  Pereira   Dr.Rahul Chawdhry 
รองศาสตราจารยอราม อรรถเจดีย   รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา 
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง      ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บุญเกิด 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย ดร.พงศศรัณย  จันทรชุม    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย ดร.ดวงใจ บุญกุศล    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย ดร.ดวงพร ไมประเสริฐ    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตยพนาวงศ   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย ดร.สุขรักษ แซเจ่ีย   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  อํานาจตระกูล รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารยปรารถนา  มณีฉาย   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารยอธิพัฒน  สินทรโก    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารยประภาวรรณ แพงศร ี  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารยปยะ กลาประเสริฐ   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารยมนตรี ชิณสมบูรณ   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 (บุคคลภายนอก) 
อาจารย ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน    ศาสตราจารย ดร.เปยมศกัดิ์ เมนะเศวต 
ศาสตราจารย พิเศษ ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธ ี  รองศาสตราจารย ดร.พิชนี โพธารามิก 
ศาสตราจารย ดร.ชนิตา รักษพลเมือง   รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร 
อาจารย ดร.ดิเรก พรสีมา    นายแพทยวิวัฒน สุพรสวัสดิ์ 
Professor Dr. Jaywant Singh    Professor Dr. Yannis Georgellis 
Dr.Benedetta Crisafulli    Dr.Marvyn  Boatswain 
Dr.John  Pereira   Dr.Rahul Chawdhry 
รองศาสตราจารยอราม อรรถเจดีย   รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา 
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง      ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บุญเกิด 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย ดร.พงศศรัณย  จันทรชุม    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย ดร.ดวงใจ บุญกุศล    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย ดร.ดวงพร ไมประเสริฐ    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตยพนาวงศ   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย ดร.สุขรักษ แซเจ่ีย   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  อํานาจตระกูล รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารยปรารถนา  มณีฉาย   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารยอธิพัฒน  สินทรโก    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารยประภาวรรณ แพงศร ี  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารยปยะ กลาประเสริฐ   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารยมนตรี ชิณสมบูรณ   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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คณะกรรมการพิชญพจิารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายใน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
รองศาสตราจารยพรทิพา นิโรจน    รองศาสตราจารยนงนุช  วงษสุวรรณ 
รองศาสตราจารยสุรียพร พานิชอัตรา     รองศาสตราจารย ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ    ผูชวยศาสตราจารยทิพยวรรณ  ฟูเฟอง 
ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณ ออสปอนพันธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล แสงแข 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเรญิ คังคะศรี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ เถียรอํ่า 
ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ   ผูชวยศาสตราจารยอุรพงศ คันธวัลย 
ผูชวยศาสตราจารยเกศินี  กูลพฤกษี    ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ศรีเบญจโชต ิ
ผูชวยศาสตราจารยทัศนัย ขัตติยวงษ    ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  สิงหธรรม 
ผูชวยศาสตราจารยธัญญาณี  นิยมกิจ    ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศิริ  สมารักษ 
ผูชวยศาสตราจารยนภิา วงษพิพัฒนพงษ    ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร  อรรคศรีวร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินาด โกศลานันท    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรตัน  สมนึก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาคนิมติร  อรรคศรวีร     ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริศชนม นิลนนท  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาวฒุิ วานิชสรรพ  อาจารย ดร.ภูวดล  บัวบางพล ู
อาจารย ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร    อาจารย ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธิ ์
อาจารย ดร.เสาวนีย เจียมจักร     อาจารย ดร.เชษฐณรัช อรชุน  
อาจารย ดร.พรโชค พิชญ อูสมบูรณ     อาจารย ดร.หยาดรุง สุวรรณรัตน 
อาจารย ดร.สุพัตรา รักษาพรต    อาจารย ดร.วิกันยา ประทุมยศ 
อาจารย ดร.ชุตาภา คุณสุข    อาจารย ดร.จิรภัทร จันทมาลี 
อาจารย ดร.โชติ  เนืองนันท    อาจารย ดร.ชีวะ ทัศนา 
อาจารยกนกวรรณ  อยูไสว    อาจารยเอ้ือมพร รุงศิริ 
อาจารยปรอยฝน  วงศชาวจันท    อาจารยวิไลวรรณ เขตมรคา 
   
คณะกรรมการพิชญพจิารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร   รองศาสตราจารยจิตติมา  อัครธิติพงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  ไวยกุล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา บุญสม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศปิภา ทิพยประภา  ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี  ฝายเทศ 
ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค นอยบางยาง   ผูชวยศาสตราจารยบุญไท  เจริญผล 
ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  ศิริพรวิศาล     ผูชวยศาสตราจารยพวงชมพู หงษชัย 
ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตพนาวงศ    ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  แกวกระจาย    
อาจารย ดร.ธีระวัฒน  มอนไธสง    อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ 
อาจารย ดร.พรเทพ  รูแผน    อาจารย ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน 
อาจารย ดร.เอนก  รักเงิน    อาจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป 
อาจารย ดร.วิศษิฏ เพียรการคา    อาจารย ดร.วุฒิพงษ  แปงใจ 
อาจารย ดร.ประดินันท  เอ่ียมสะอาด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร ดียิ่ง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปรญิญาวุฒิชยั 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงเดือน ไมสนธิ ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช พุฒแกว   อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง 
วาที่รอยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา    อาจารย ดร.ณฐัพล บัวเปลี่ยนสี 
อาจารย ดร.กิตติวงศ สาสวด    อาจารย ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 
อาจารย ดร.นรินทร  กุลนภาดล 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง 
รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไร เงินงอก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมนิจจารีย สาริพันธ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล จุปะมัดถา 
ผูชวยศาสตราจารยเพียงใจ เจียรวิชญกุล    ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ทองแผ 
อาจารย ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์   อาจารย ดร.สยามล เทพทา 
อาจารย ดร.พงศศรัณย จันทรชุม    อาจารย ดร.ดวงพร ไมประเสริฐ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
รองศาสตราจารย ดร.กรินทร กาญทนานนท  รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม 
รองศาสตราจารย ดร.มานะ ขาวเมฆ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุรรณา จุยทอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร พิชญกุล    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสนิี นิลแสง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัณนภา สุขลิ้ม    ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําเนยีง อภิสันติยาคม   ผูชวยศาสตราจารยวิภาวดี ทปูยะ 
ผูชวยศาสตราจารยประภาวรรณ แพงศรี    ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนซื่อ 
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย    อาจารย ดร.ภิศกัดิ์ กัลยาณมิตร 
อาจารย ดร.รัตนา สีด ี    อาจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ 
อาจารย ดร.ศศธิร จันทมฤก    อาจารย ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต 
อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงค    อาจารย ดร.เลอลักษณ โอทกานนท 
อาจารย ดร.ปยะ กลาประเสริฐ    อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทชญา มหาขันธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบรูณ  เจตนจําลอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  ศรีญาณลักษณ   อาจารย ดร.ณัฐภัทร  พัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สชุาดา   พงศกิตติวิบูลย   อาจารย ดร.สมภพ  ใหญโสมานัง 
อาจารย ดร.ณัฐา  ค้ําชู    อาจารยวัชรพงษ  แจงประจักษ 
อาจารย ดร.อรอุษา  พิมพสวัสดิ ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 
 
 

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร ดียิ่ง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปรญิญาวุฒิชยั 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงเดือน ไมสนธิ ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช พุฒแกว   อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง 
วาที่รอยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา    อาจารย ดร.ณฐัพล บัวเปลี่ยนสี 
อาจารย ดร.กิตติวงศ สาสวด    อาจารย ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 
อาจารย ดร.นรินทร  กุลนภาดล 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง 
รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไร เงินงอก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมนิจจารีย สาริพันธ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล จุปะมัดถา 
ผูชวยศาสตราจารยเพียงใจ เจียรวิชญกุล    ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ทองแผ 
อาจารย ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์   อาจารย ดร.สยามล เทพทา 
อาจารย ดร.พงศศรณัย จันทรชุม    อาจารย ดร.ดวงพร ไมประเสริฐ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
รองศาสตราจารย ดร.กรินทร กาญทนานนท  รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม 
รองศาสตราจารย ดร.มานะ ขาวเมฆ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุรรณา จุยทอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร พิชญกุล    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสนิี นิลแสง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัณนภา สุขลิ้ม    ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําเนยีง อภิสันติยาคม   ผูชวยศาสตราจารยวิภาวดี ทปูยะ 
ผูชวยศาสตราจารยประภาวรรณ แพงศรี    ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนซื่อ 
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย    อาจารย ดร.ภิศกัดิ์ กัลยาณมิตร 
อาจารย ดร.รัตนา สีด ี    อาจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ 
อาจารย ดร.ศศธิร จันทมฤก    อาจารย ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต 
อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงค    อาจารย ดร.เลอลักษณ โอทกานนท 
อาจารย ดร.ปยะ กลาประเสริฐ    อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทชญา มหาขันธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบรูณ  เจตนจําลอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  ศรีญาณลักษณ   อาจารย ดร.ณัฐภัทร  พัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สชุาดา   พงศกิตติวิบูลย   อาจารย ดร.สมภพ  ใหญโสมานัง 
อาจารย ดร.ณัฐา  ค้ําชู    อาจารยวัชรพงษ  แจงประจักษ 
อาจารย ดร.อรอุษา  พิมพสวัสดิ ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 
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คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหขอเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators) 
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บุญเกิด   มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย ดร.ประชา อินัง     มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารยศริวิทย  กุลโรจนภัทร   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.กรินทร กาญทนานนท  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ 
อาจารย ดร.จีรภา  หินซุย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อาจารย ดร.นงนุช  ชนะสิทธิ ์    ขาราชการบํานาญ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย  อาจไธสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
          วิทยาเขตจันทบุรี 
 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหขอเสนอแนะ ภาคโปสเตอร ภายในงาน (Commentators) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกสิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง   มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย ดร.พงศศรัณย  จันทรชุม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ 

 
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)          หนา 

 

หองบรรยาย 1 สาขาการศึกษา/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
          โดย อนุชิต สุขกสิ, สรุียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์

 

การศึกษาบทบาทภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด  
          โดย สุมนา ศรีกงพาน, สรีุยมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์

 

การศึกษาบทบาทภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด 
          โดย รุงรัตน สุนทรประยรู, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์

 

การศึกษาบทบาทการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  
          โดย กอพร ตอวัฒนกิจกลุ, สุรยีมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์

 

การพัฒนาพฤติกรรมการรูหนังสือข้ันตนของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการทําหนังสือ 
เลมใหญ โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองสามจังหวดัปทุมธาน ี
          โดย เพญ็จันทร บุพศริ,ิ อัญชลี ไสยวรรณ, ภัทรดรา พันธุสีดา 

 

การมีสวนรวมของภาคีเครือขายท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
          โดย ปทมา กะจะวงษ, นริศ สวัสด,ี เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์             

 

เปรียบเทยีบรูปแบบการศึกษาไวยากรณภาษาจีนกลางของผูเรียนชาวไทยและแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอน  
          โดย ภูเทพ ประภากร 

 

การสํารวจและยืนยันโครงสรางของเหตุผลในการตดัสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในภาคตะวันออก 
          โดย เจนวิทย วารีบอ 

 

การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค TAI 
          โดย ภัทรลดา ประมาณพล, นาคนิมิตร อรรคศรีวร, ปวรศิา จรดล,  
               พีรเชษฐ บุญพัชรเจริญ 

 

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหาคณติศาสตรของนักเรียน  
โดยใชกลวิธี STAR  
          โดย กันตกนิษฐ พลพิพัฒน, นาคนิมิตร อรรคศรีวร, ปวริศา จรดล,  
               พีรเชษฐ  บุญพัชรเจริญ 

 

ผลวิจัยการเรียนรูแบบโครงการทีม่ีตอทักษะการคดิของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          โดย นงนชุ นกส,ี อัญชลี ไสยวรรณ, กรรณิการ สสุม 

 

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวเิคราะห โดยใชกระบวนการสอนแบบ RBL 
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน) 
          โดย ธเนศพล เจริญราษฎร 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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สารบัญ 

 
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)          หนา 

 

หองบรรยาย 1 สาขาการศึกษา/มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
          โดย อนุชิต สุขกสิ, สรุียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์

 

การศึกษาบทบาทภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด  
          โดย สุมนา ศรีกงพาน, สรีุยมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์

 

การศึกษาบทบาทภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด 
          โดย รุงรัตน สุนทรประยรู, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์

 

การศึกษาบทบาทการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  
          โดย กอพร ตอวัฒนกิจกลุ, สุรยีมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ ์

 

การพัฒนาพฤติกรรมการรูหนังสือข้ันตนของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการทําหนังสือ 
เลมใหญ โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองสามจังหวดัปทุมธาน ี
          โดย เพญ็จันทร บุพศริ,ิ อัญชลี ไสยวรรณ, ภัทรดรา พันธุสีดา 

 

การมีสวนรวมของภาคีเครือขายท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
          โดย ปทมา กะจะวงษ, นริศ สวัสด,ี เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์             

 

เปรียบเทยีบรูปแบบการศึกษาไวยากรณภาษาจีนกลางของผูเรียนชาวไทยและแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอน  
          โดย ภูเทพ ประภากร 

 

การสํารวจและยืนยันโครงสรางของเหตุผลในการตดัสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในภาคตะวันออก 
          โดย เจนวิทย วารีบอ 

 

การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค TAI 
          โดย ภัทรลดา ประมาณพล, นาคนิมิตร อรรคศรีวร, ปวรศิา จรดล,  
               พีรเชษฐ บุญพัชรเจริญ 

 

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหาคณติศาสตรของนักเรียน  
โดยใชกลวิธี STAR  
          โดย กันตกนิษฐ พลพิพัฒน, นาคนิมิตร อรรคศรีวร, ปวริศา จรดล,  
               พีรเชษฐ  บุญพัชรเจริญ 

 

ผลวิจัยการเรียนรูแบบโครงการทีม่ีตอทักษะการคดิของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          โดย นงนชุ นกส,ี อัญชลี ไสยวรรณ, กรรณิการ สสุม 

 

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวเิคราะห โดยใชกระบวนการสอนแบบ RBL 
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน) 
          โดย ธเนศพล เจริญราษฎร 
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 สารบญั (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

ผลของการจดักิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยวสัดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป  
ที่มีตอความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวยั โรงเรยีนสารสาสนเอกตรา 
กรุงเทพมหานคร 
          โดย จินดารัตน นลินธนาลักษณ 

 

การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอวิชาการอานภาษาญี่ปุนสําหรับนกัศกึษาที่เรียนวชิาภาษาญี่ปุน
โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบจิกซอวประยุกต 
          โดย เธียรชัย หลิมเจริญ 

 

การศึกษาเปรยีบเทียบโครงสรางภาษาจีน “越来越A” กับโครงสรางภาษาไทย  
“นับวันยิ่ง A” 
          โดย ภัชราภา จันทเพ็ชร 

 

การประเมินผลหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
          โดย อรทัย วารีสอาด, สมชาย วรัญญานุไกร, บุญยืน จันทรสวาง, นุชรี ตรีโลจนวงศ 

 

ผลของการจดัการเรียนรูตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู เรื่องขนมไทยท่ีมีตอทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ ์
          โดย อุทัยวรรณ ทองเอม 

 

การศึกษาความคดิเห็นและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี 
นิเทศศาสตรบณัฑติ 
          โดย จําเริญ คังคะศรี, อาทิตยา แกวตาธนวัฒ, อรพรรณ ถาวรายุศม 

 

พฤติกรรมการเสพติดโทรศัพทสมารทโฟนของนิสิตปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตบางแสน 
          โดย พัชรา สิริวัฒนเกต,ุ ชัยยา นอยนารถ, ประวิทย ทองไชย, ปริญญา เรืองทิพย 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชสื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน 
          โดย คีรีวรรณ เจริญสุข, วลัภา สบายยิ่ง 

หองบรรยาย 2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

แนวทางการสรางคานิยมสจุริตและตอตานการทุจริตใหกับนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
          โดย เศรษฐวัฒน โชควรกุล 

 
กลุมชาติพันธุชอง : วัฒนธรรมอาหารพ้ืนบานจังหวัดจันทบุร ี
          โดย เชษฐณรัช อรชุน, กนกวรรณ อยูไสว, ธนกร ภิบาลรักษ, ฐิติรัตน อิทธิมีชัย 

 

ปรากฏการณวิทยา:วิถีชาวประมงพ้ืนบานภาคใตจังหวัดสงขลาและการดํารงอยู 
ในสังคมปจจุบัน 
          โดย จิรวิชญ พรรณรัตน 

 
กลวิธีการใชมูลบทเพ่ือแนะความหมายในโฆษณางานไทยเที่ยวไทย 
          โดย เกศนี คุมสุวรรณ, สุรียรัตน บํารุงสุข 

 
การใชภาษาแสดงอารมณความรูสึกจากเพจใตเตยีงดารา 
          โดย พิรัชพร อึ้งอรุณ, สิรวิรรณ นันทจันทลู 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

ปญหาอาชญากรรมขามชาต:ิ ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใชกฎหมายกับการลักลอบคา 
สัตวปาระหวางไทยและกมัพูชา 
          โดย ณัฏฐนรี ศรีสมบูรณ, ณัชชา เมืองสง, ทวชีัย สังขประสาท 

 
คําภาษาตางประเทศในรีวิวเครื่องสําอางท่ีใชกับหนาจากรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร 
          โดย ธนิยา นันตสุคนธ, สริวิรรณ นันทจันทูล 

 
ปญหาทางกฎหมายของชาวประมงพ้ืนบาน ในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชินะกานต แสงอํานาจ, มัลลิกา พินิจจันทร, นิสติา เศรษฐาไชย 

 
สํานวนการขออนุญาตของผูเรยีนภาษาญี่ปุนชาวไทยเปรียบเทียบชาวญี่ปุน 
          โดย วันวิสาข กูลภัทรนิรันดร, มามิโกะ ชุนณวงษ 

 
การศึกษาเปรยีบเทียบคาํศัพทพ้ืนฐานคํากริยาในภาษาไทยญอกับภาษาไทยมาตรฐาน 
          โดย กัญณฐา พงศพิริยะวนิช 

 
มิติของความรักในเพลงไทยลูกทุง: กรณีศึกษาหนึ่งรอยเพลงรักของครูสลา คุณวุฒ ิ
          โดย สิริวรรณ นันทจันทลู, สุรยีรัตน บํารุงสุข 

 
เมื่อทหารมีอํานาจ: ภาพนําเสนอในอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัย 
          โดย ธงชัย แซเจี่ย 

 

ความตองการของคนในชุมชนตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ใหเปนแหลงทองเที่ยวตามวถิีชาวมอญ 
          โดย ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์, จุรรัีตน หนองหวา, ทองสุข ลาภเอกอุดม,   
                ธิดา ผาสุข, นพรดา พ่ึงสุข, ศิริพร พนาสูนย, อกนิษฐ พุมทว ี

 
กลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธงานแสดงสินคาโอทอป 
          โดย พรรณษา พลอยงาม, สุรียรัตน บํารุงสุข 

 

การเฝาระวังและตดิตามกลยุทธการสื่อสารการตลาดโดยใชแรงดึงดดูทางเพศของเว็บไซต
พนันฟุตบอลออนไลนกับการละเมดิกฎหมายในประเทศไทย 
          โดย บวรสรรค เจี่ยดํารง 

 

ยุทธศาสตรการบูรณาการทองเที่ยวชุมชนเพ่ือผลิตซ้ําเศรษฐกิจพอเพยีงของจังหวัดจันทบุร ี

          โดย ขวัญศิริ เจริญทรัพย, จําลอง แสนเสนาะ 

 
พระมหาชนก: ความเพียรพลังสูความสําเร็จแหงชีวติ 
          โดย วาสนา บุญสม 

หองบรรยาย 3 สาขาการจัดการ / การบริหารธุรกิจ 

 

การลดความผิดพลาดของปริมาณสินคาคงคลังในระบบกับยอดจํานวนจริงไมตรงกัน 

โดยการปรับปรุงข้ันตอนการเบิกจายและจดัเก็บ 

          โดย สุชาดา สุขใจ, กิตินนัธ มากปรางค 

 

การปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินคาเพ่ือลดปญหาการบรรจุสินคาผดิพลาด: กรณีศึกษา  
บริษัท  ABC จํากัด 
          โดย น้ําฟา นิลนิตย, ธนิษฐนนัท จันทรแยม 

 

สวนประสมการคาปลีกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบรโิภคในหางสรรพสินคา 
โรบินสัน สาขาสระบรุ ี
          โดย ธันยนชิา วิโรจนรุจน, จรินทร จารเุสน, อัญชลี เฑียรฆชาต ิ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

ปญหาอาชญากรรมขามชาต:ิ ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใชกฎหมายกับการลักลอบคา 
สัตวปาระหวางไทยและกมัพูชา 
          โดย ณัฏฐนรี ศรีสมบูรณ, ณัชชา เมืองสง, ทวชีัย สังขประสาท 

 
คําภาษาตางประเทศในรีวิวเครื่องสําอางท่ีใชกับหนาจากรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร 
          โดย ธนิยา นันตสุคนธ, สริวิรรณ นันทจันทูล 

 
ปญหาทางกฎหมายของชาวประมงพ้ืนบาน ในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชินะกานต แสงอํานาจ, มัลลิกา พินิจจันทร, นิสติา เศรษฐาไชย 

 
สํานวนการขออนุญาตของผูเรยีนภาษาญี่ปุนชาวไทยเปรียบเทียบชาวญี่ปุน 
          โดย วันวิสาข กูลภัทรนิรันดร, มามิโกะ ชุนณวงษ 

 
การศึกษาเปรยีบเทียบคาํศัพทพ้ืนฐานคํากริยาในภาษาไทยญอกับภาษาไทยมาตรฐาน 
          โดย กัญณฐา พงศพิริยะวนิช 

 
มิติของความรักในเพลงไทยลูกทุง: กรณีศึกษาหนึ่งรอยเพลงรักของครูสลา คุณวุฒ ิ
          โดย สิริวรรณ นันทจันทลู, สุรยีรัตน บํารุงสุข 

 
เมื่อทหารมีอํานาจ: ภาพนําเสนอในอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัย 
          โดย ธงชัย แซเจี่ย 

 

ความตองการของคนในชุมชนตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ใหเปนแหลงทองเที่ยวตามวถิีชาวมอญ 
          โดย ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์, จุรรัีตน หนองหวา, ทองสุข ลาภเอกอุดม,   
                ธิดา ผาสุข, นพรดา พ่ึงสุข, ศิริพร พนาสูนย, อกนิษฐ พุมทว ี

 
กลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธงานแสดงสินคาโอทอป 
          โดย พรรณษา พลอยงาม, สุรียรัตน บํารุงสุข 

 

การเฝาระวังและตดิตามกลยุทธการสื่อสารการตลาดโดยใชแรงดึงดดูทางเพศของเว็บไซต
พนันฟุตบอลออนไลนกับการละเมดิกฎหมายในประเทศไทย 
          โดย บวรสรรค เจี่ยดํารง 

 

ยุทธศาสตรการบูรณาการทองเที่ยวชุมชนเพ่ือผลิตซ้ําเศรษฐกิจพอเพยีงของจังหวัดจันทบุร ี

          โดย ขวัญศิริ เจริญทรัพย, จําลอง แสนเสนาะ 

 
พระมหาชนก: ความเพียรพลังสูความสําเร็จแหงชีวติ 
          โดย วาสนา บุญสม 

หองบรรยาย 3 สาขาการจัดการ / การบริหารธุรกิจ 

 

การลดความผิดพลาดของปริมาณสินคาคงคลังในระบบกับยอดจํานวนจริงไมตรงกัน 

โดยการปรับปรุงข้ันตอนการเบิกจายและจดัเก็บ 

          โดย สุชาดา สุขใจ, กิตินนัธ มากปรางค 

 

การปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินคาเพ่ือลดปญหาการบรรจุสินคาผดิพลาด: กรณีศึกษา  
บริษัท  ABC จํากัด 
          โดย น้ําฟา นิลนิตย, ธนิษฐนนัท จันทรแยม 

 

สวนประสมการคาปลีกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบรโิภคในหางสรรพสินคา 
โรบินสัน สาขาสระบรุ ี
          โดย ธันยนชิา วิโรจนรุจน, จรินทร จารเุสน, อัญชลี เฑียรฆชาต ิ

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

หองบรรยาย 4 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (1) 

 

อิทธิพลของสารปกปองเน้ือเยื่อพชืตอการงอกของเมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือ ภายหลังการเก็บ
รักษาดวยไนโตรเจนเหลว 
          โดย กฤษญา เกตจินดา, พรพรรณ สุขุมพินิจ 

 

การจําแนกและตรวจสอบความสมัพนัธทางดานวิวฒันาการพันธุกรรมของขาวกํ่าพื้นเมือง  
ในจังหวัดเพชรบูรณ โดยใชเทคนิค rbcL-PCR 
          โดย เชิดศักดิ์ ศรีเมือง, เบญจพร ศรสีุวรมาศ, ศศิธร แทนทอง, สุวิทย วรรณศร ี

 
การจัดการน้ําเสียแบบบอผึ่งของเทศบาลเมืองจันทบุรี  
          โดย จักรพันธ โพธพิัฒน, อรรถกร คําฉัตร, อรณุรัตน เวนบาป 

 

การปรับปรุงการเขารับบริการและผังบริการ ของศูนยบริการทางการแพทย 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขตพืน้ที่ขามเรียง) 
          โดย พูนธนะ ศรีสระค,ู กฤต จันทรสมัย 

 

การลดการสูญเสียในงานดานกออฐิฉาบปูนโดยใชเทคนิคเอฟเอ็มอีเอ 
          โดย ศักดา กลัดสมบัต,ิ อัธยากร อภินันทรัตน, สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ,  
               อนันต พงศธรกุลพานิช, ปกาศิต ฮงทอง 

 

การศึกษาการใชพลังงานความรอนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ สาํหรับการอบแหง
ผลิตภณัฑทางการเกษตร 
          โดย สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนริชร, ทวีวฒัน สุภารส 

 

การพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนการรั่วไหลของแกสในหองครัวดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร 
          โดย วรัญ ศรีธรรมรงค, อวยไชย อินทรสมบตัิ, ธานิล มวงพูล 

 
การควบคุมการเปด-ปดเครื่องใชไฟฟาดวยขอความสั้นผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่
          โดย ประภากรณ ทาทราย, สุภาพร นามวงค, อวยไชย อินทรสมบตัิ, ธานิล มวงพูล 

 
การพัฒนาระบบควบคุมกลอนประตูดวยไมโครคอนโทรลเลอรรวมกับเทคโนโลยีคลาวด 
          โดย พัทธนันท ตาตะ, อดิศักดิ์ แกวบัวดี, อวยไชย อินทรสมบัติ, ธานิล มวงพูล 

 

การศึกษาเปรยีบเทียบตนทุนและเวลากอสรางพ้ืนช้ันสองสําหรับบานพักอาศัย 2 ชั้น 
ระหวางระบบโครงสรางพ้ืนไรคานกับระบบโครงสรางคานหลอในท่ี–พ้ืนสําเร็จรูป 
          โดย สุชาต ิอัศวพงษเกษม, อเนก เนรมติครบรีุ  

 

การตรวจสารเคมีกําจัดแมลงศัตรพูืชและฟอรมาลินในผัก จากแหลงจําหนาย  
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบรุ ี
          โดย ภารดี อาษา, กิตติ ศิริโชต,ิ จิราวรรณ เตชะนันท, พิพัฒพล เรืองธนานุรักษ,  
               สุพัตรา บุญอากาศ, รจฤดี โชติกาวินทร 

 

ระบบเปดประตูอัตโนมัตดิวยการสแกนใบหนาคนโดยใช Raspberry Pi 
          โดย ปณิชา บุญวัชรภัย, ประภสัสร ทรัพยเจริญกล,ู อวยไชย อินทรสมบัต,ิ  
                เกลากัลยา ศิลาจันทร, ธานิล มวงพูล 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

หองบรรยาย 5 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) 

 

การแจงคา BMI ดวยเสียงผานเครือ่งช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงแบบอตัโนมัต ิ

          โดย ณัฐกานต ปงธนาพทัิกษ, ระพี ตรีอินทอง, ปติพล พลพบู, ธานิล มวงพูล 

 
การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการสตารทรถจักรยานยนต 
          โดย รัฐพงศ ปะทักขนัิง 

 
การจัดการสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานในอุตสาหกรรมอลมูิเนยีม 
          โดย สมพร ธเนศวาณิชย, วัชระ เพ่ิมชาติ, จิราภรณ เบญจประกายรัตน  

 

รูปแบบการหมุนเวียนน้ําใชในครัวเรือนแบบคลสัเตอรเพ่ือการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐานราก
ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย 
          โดย อุดมพงษ เกศศรีพงษศา, ธัญรัศม ยุทธสารเสนี, ผกามาศ มูลวนัดี,  
                แกวมณี อุทิรัมย, ทิพยสุดา ทาสดํีา 

 

การศึกษากําลังไฟฟาสูญเสียในระบบจําหนายไฟฟาที่มีการตดิตั้งเครือ่งกําเนิดไฟฟา 
แบบกระจายตวั 
          โดย สุรพงษ แกนมณี, ศลิปชัย กลิ่นไกล 

 

การศึกษาหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมในระบบคารบเูรเตอรและระบบ 
ฉีดเช้ือเพลิงอิเลคทรอนิกสในรถประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการแขงขัน 

          โดย ชัชวาล นิมโรธรรม, นรินทร กุลนภาดล, สมศักดิ ์คํามา, ประพฤทธิ์ สุพร 

 
การออกแบบการทดลองเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่เหมาะสมตอการผลติขาวขาวดอกมะล ิ105 
          โดย ประเวช เชื้อวงษ 

 

ความหลากหลายของนกในแขวงสาละวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
          โดย พงศศรัณย จันทรชุม, ขจรศักดิ์ จัยวฒัน, ชนาธิป วงศบรเมศฐ,  
                พูขัน สายะวงสา 

 

ผลของ Lactobacillus casei 01 ท่ีผานการตรึงดวยแอลจเินทและพอลีแซคคาไรดกัม 
จากใบยานางตอประชากรและกิจกรรมของแบคทีเรยีภายใตสภาพแวดลอมของลําไสใหญ 
โดยใชระบบจําลองแบบพลวตั 
          โดย พิทยา ใจคํา 

 
การใชผงถานไมและไดอะทอไมทเพิ่มความพรุนตัวในไสกรองน้ําเซรามิกส 
          โดย เลิศชาย สถิตยพนาวงศ 

 

การคัดกรองสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟาอะไมเลส 

          โดย พิมใจ สุวรรณวงศ, อภิรดี บุญคํา 

 

พฤกษศาสตรพ้ืนบานในเขตมรดกทางธรรมชาติลานปคีรีวงกต  
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

          โดย เพยีงใจ เจียรวิชญกุล, อรวรรณ ไชยวงศ, คําพิสยั คํามิ่งสวัสดิ,์  
                เกง อินทะสังวาล 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

หองบรรยาย 4 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (1) 

 

อิทธิพลของสารปกปองเน้ือเยื่อพชืตอการงอกของเมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือ ภายหลังการเก็บ
รักษาดวยไนโตรเจนเหลว 
          โดย กฤษญา เกตจินดา, พรพรรณ สุขุมพินิจ 

 

การจําแนกและตรวจสอบความสมัพนัธทางดานวิวฒันาการพันธุกรรมของขาวกํ่าพื้นเมือง  
ในจังหวัดเพชรบูรณ โดยใชเทคนิค rbcL-PCR 
          โดย เชิดศักดิ์ ศรีเมือง, เบญจพร ศรสีุวรมาศ, ศศิธร แทนทอง, สุวิทย วรรณศร ี

 
การจัดการน้ําเสียแบบบอผึ่งของเทศบาลเมืองจันทบุรี  
          โดย จักรพันธ โพธพิัฒน, อรรถกร คําฉัตร, อรณุรัตน เวนบาป 

 

การปรับปรุงการเขารับบริการและผังบริการ ของศูนยบริการทางการแพทย 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขตพืน้ที่ขามเรียง) 
          โดย พูนธนะ ศรีสระค,ู กฤต จันทรสมัย 

 

การลดการสูญเสียในงานดานกออฐิฉาบปูนโดยใชเทคนิคเอฟเอ็มอีเอ 
          โดย ศักดา กลัดสมบัต,ิ อัธยากร อภินันทรัตน, สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ,  
               อนันต พงศธรกุลพานิช, ปกาศิต ฮงทอง 

 

การศึกษาการใชพลังงานความรอนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ สาํหรับการอบแหง
ผลิตภณัฑทางการเกษตร 
          โดย สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนริชร, ทวีวฒัน สุภารส 

 

การพัฒนาระบบตรวจจับและแจงเตือนการรั่วไหลของแกสในหองครัวดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร 
          โดย วรัญ ศรีธรรมรงค, อวยไชย อินทรสมบตัิ, ธานิล มวงพูล 

 
การควบคุมการเปด-ปดเครื่องใชไฟฟาดวยขอความสั้นผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่
          โดย ประภากรณ ทาทราย, สุภาพร นามวงค, อวยไชย อินทรสมบตัิ, ธานิล มวงพูล 

 
การพัฒนาระบบควบคุมกลอนประตูดวยไมโครคอนโทรลเลอรรวมกับเทคโนโลยีคลาวด 
          โดย พัทธนันท ตาตะ, อดิศักดิ์ แกวบัวดี, อวยไชย อินทรสมบัติ, ธานิล มวงพูล 

 

การศึกษาเปรยีบเทียบตนทุนและเวลากอสรางพ้ืนช้ันสองสําหรับบานพักอาศัย 2 ชั้น 
ระหวางระบบโครงสรางพ้ืนไรคานกับระบบโครงสรางคานหลอในท่ี–พ้ืนสําเร็จรูป 
          โดย สุชาต ิอัศวพงษเกษม, อเนก เนรมติครบรีุ  

 

การตรวจสารเคมีกําจัดแมลงศัตรพูืชและฟอรมาลินในผัก จากแหลงจําหนาย  
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบรุ ี
          โดย ภารดี อาษา, กิตติ ศิริโชต,ิ จิราวรรณ เตชะนันท, พิพัฒพล เรืองธนานุรักษ,  
               สุพัตรา บุญอากาศ, รจฤดี โชติกาวินทร 

 

ระบบเปดประตูอัตโนมัตดิวยการสแกนใบหนาคนโดยใช Raspberry Pi 
          โดย ปณิชา บุญวัชรภัย, ประภสัสร ทรัพยเจริญกล,ู อวยไชย อินทรสมบัต,ิ  
                เกลากัลยา ศิลาจันทร, ธานิล มวงพูล 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

หองบรรยาย 5 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) 

 

การแจงคา BMI ดวยเสียงผานเครือ่งช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงแบบอตัโนมัต ิ

          โดย ณัฐกานต ปงธนาพทัิกษ, ระพี ตรีอินทอง, ปติพล พลพบู, ธานิล มวงพูล 

 
การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการสตารทรถจักรยานยนต 
          โดย รัฐพงศ ปะทักขนัิง 

 
การจัดการสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานในอุตสาหกรรมอลมูิเนยีม 
          โดย สมพร ธเนศวาณิชย, วัชระ เพ่ิมชาติ, จิราภรณ เบญจประกายรัตน  

 

รูปแบบการหมุนเวียนน้ําใชในครัวเรือนแบบคลสัเตอรเพ่ือการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐานราก
ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย 
          โดย อุดมพงษ เกศศรีพงษศา, ธัญรัศม ยุทธสารเสนี, ผกามาศ มูลวนัดี,  
                แกวมณี อุทิรัมย, ทิพยสุดา ทาสดํีา 

 

การศึกษากําลังไฟฟาสูญเสียในระบบจําหนายไฟฟาที่มีการตดิตั้งเครือ่งกําเนิดไฟฟา 
แบบกระจายตวั 
          โดย สุรพงษ แกนมณี, ศลิปชัย กลิ่นไกล 

 

การศึกษาหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมในระบบคารบเูรเตอรและระบบ 
ฉีดเช้ือเพลิงอิเลคทรอนิกสในรถประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการแขงขัน 

          โดย ชัชวาล นิมโรธรรม, นรินทร กุลนภาดล, สมศักดิ ์คํามา, ประพฤทธิ์ สุพร 

 
การออกแบบการทดลองเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่เหมาะสมตอการผลติขาวขาวดอกมะล ิ105 
          โดย ประเวช เชื้อวงษ 

 

ความหลากหลายของนกในแขวงสาละวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
          โดย พงศศรัณย จันทรชุม, ขจรศักดิ์ จัยวฒัน, ชนาธิป วงศบรเมศฐ,  
                พูขัน สายะวงสา 

 

ผลของ Lactobacillus casei 01 ท่ีผานการตรึงดวยแอลจเินทและพอลีแซคคาไรดกัม 
จากใบยานางตอประชากรและกิจกรรมของแบคทีเรยีภายใตสภาพแวดลอมของลําไสใหญ 
โดยใชระบบจําลองแบบพลวตั 
          โดย พิทยา ใจคํา 

 
การใชผงถานไมและไดอะทอไมทเพิ่มความพรุนตัวในไสกรองน้ําเซรามิกส 
          โดย เลิศชาย สถิตยพนาวงศ 

 

การคัดกรองสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟาอะไมเลส 

          โดย พิมใจ สุวรรณวงศ, อภิรดี บุญคํา 

 

พฤกษศาสตรพ้ืนบานในเขตมรดกทางธรรมชาติลานปคีรีวงกต  
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

          โดย เพยีงใจ เจียรวิชญกุล, อรวรรณ ไชยวงศ, คําพิสยั คํามิ่งสวัสดิ,์  
                เกง อินทะสังวาล 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

พรพิพัฒน์ ชูปาน, รัฐพงศ์ ปะทักขินัง, มงคล รอดจันทร์, ธานิล ม่วงพูล



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

1

บทความวิจัยภาคบรรยาย
(Oral Presentation)

สาขา การศึกษา/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

วันที่  19 - 20 ธันวาคม 2560

ณ หอประชุมสิริร�าไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 
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การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

A Study Role of School Administrator’s for Being The Learning Organization of 
Administrations Schools at Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces  

อนุชิต  สุขกสิ, สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพ และเขตจังหวัด 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 
367 คน ได้มาด้วยวิธีการใช้ตารางเทียบของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุ่มแบบแบ่งชั้นตาม
สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง00.52-0.920และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบว่า01)0บทบาทบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการ
บริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
จําแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบบทบาท                    
การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุร ี                
และตราด จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ : องค์กรแห่งการเรียนรู้, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 
 This research were to study and compare the role of school administrator’s for being the 
learning organization of adminitrations schools at Rayong, Chanthaburi and Trat provinces by work 
status and classification of provinces. The sample size of 367 administrators and teachers from basic 
education schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces was determined by Krejcie and Morgan’s 
random stratified proportion method. The instrument for data collection was a five-rating scale 
questionnaire. The discrimination between 0.52 to 0.92 and the reliability of 0.98 used in the 
statistical analysis were percentage, mean standard deviation, t-test and one-way analysis of variance 
(One - way ANOVA) and check the difference of pair. by the way, check out the difference Scheffe'. 
 The results showed that: 1) The role of school administrator’s for being the learning 
organization of  adminitrations school at Rayong, Chanthaburi and Trat provinces were at a high level. 
2) Compare the role of schools administrator’s for being the learning organization of adminitrations 
school at Rayong, Chanthaburi and Trat provinces by work status. the overall difference 
was0statistically significant at the level .05 3) Comparison role of school administrator’s for being               
the learning organization of adminitrations schools at Rayong, Chanthaburi and Trat provinces by 
classification of provinces. overall and the difference was statistically significant level .05. 
Keywords: Learning Organization, school administrators  
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บทนํา   
 องค์กรแห่งการเรียนรู้0(Learning0Organization)0เป็นองค์กรซ่ึงคนในองค์กรได้ขยายขอบเขตความสามารถ
ของตนอย่างต่อเนื่อง ท้ังในระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับองค์กรเพื่อนําไปสู่จุดหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการ
อย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่มีความคิดใหม่ๆ และการแตกแขนงของความคิดได้รับการยอมรับเอาในใส่และเป็นองค์กรที่ซ่ึง
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์กร ซ่ึงในปัจจุบันองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น
ระบบการพัฒนาองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล0โดยมีแนวทาง050ประการในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตามแนวคิดของเซ็งเก้0(Senge, 1990) ท่ีกล่าวถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่มี
คุณค่าของหน่วยงาน0เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลท่ีเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กร0ท้ังเอกบุคคลและเป็นทีมคือ            
การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด0การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน0การเรียนรู้ร่วมกนัเป็น0การคิดอย่างเป็นระบบ  
 นโยบายการบริหารการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2556)0ได้กําหนดไว้ว่า
ความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังระบบให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถคิด0วิเคราะห์0เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง0มีการเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
รวมถึงการพัฒนาครูและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน0การมุ่ง
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้นอีกท้ังเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุเพื่อเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศโดยผู้บริหารมีบทบาทสําคัญใน
การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้0เป็นผู้กําหนดนโยบาย และแผนงาน เพื่อช่วยในการควบคุมแนว
ทางการทํางานในดําเนินงานไปบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษา และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ ประสานความสัมพันธ์ท่ีดีใน
สถานศึกษา0โดยบทบาทการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด นั่นมีการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ดําเนินงานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น มีการกําหนดแนวทางการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้าน
นโยบาย ด้านการปฏิบัติ และด้านการประเมิน ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยแตกต่างกันตามบริบท ปัจจัยพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง0ซ่ึงภาวะผู้นําของบุคลากรทุกคน0ทุกระดับมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการสร้างพลังร่วม สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างวินัยในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ทีมงาน และองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ย่อมส่งผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพทางด้านการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน0ในจังหวัดระยอง0จันทบุรี0และตราด0เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพ และเขตจังหวัด 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด              
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 7,148 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด ปีการศึกษา 2559 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970) และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชเ้ขต



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จังหวัดเป็นชั้นในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง0จํานวน03670คน0ประกอบด้วย0ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง0จํานวน
100คนครูผู้สอน จํานวน 152 คน ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 10 คน ครูผู้สอน จํานวน 123 คน และ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดตราด จํานวน 7 คน ครูผู้สอน จํานวน 65 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซ่ึงคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ  
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอนโดยศึกษาวิธีการ
สร้างแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อดําเนินการ 
 3.  สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาแล้วนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of item 
Objective Congruence : IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00  
 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้น
นําไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง ท่ีเป็นครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 
คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมได้ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.52 - 0.92 
 6. แบบสอบถามท่ีหาค่าอํานาจจําแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 
 7. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อม่ันแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดเพื่อนําผลมาวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการคํานวณหาค่าทางสถิติดังกล่าวโดยการคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สถานภาพ และเขตจังหวัด วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําค่าเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน 
 3.0วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามสถานภาพ โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 4.0วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามเขตจังหวัด โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One0-0way.ANOVA)0เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของ           
เชฟเฟ่ (Scheffe') 
 5. นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทําในรูปตารางประกอบบรรยาย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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  1.1 ร้อยละ (%) 
  1.2 ค่าเฉลี่ย (Χ ) 
  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : 
IOC) 
  2.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
  2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach)  
 3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1 การทดสอบค่าที (t-test) 
  3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Sheffe') 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า0ส่วนใหญ่มีสถานภาพครูผู้สอน0จํานวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.64  มีสถานภาพผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.36 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานใน
เขตจังหวัดระยอง จํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 44.14 ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ  
36.24  และเขตจังหวัดตราด จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.62 
 2. บทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 3 ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตามลําดับ 
 3. การเปรียบเทียบบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพ และเขตจังหวัด มีดังนี้ 
  3.1 บทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3.2 บทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ดังต่อไปนี้   
 1. บทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา 
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รับนโยบายทางการศึกษาท่ีเหมือนกัน ซึ่งนโยบายได้กําหนดแนวทางไว้ว่าความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ัง
ระบบให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถคิด0วิเคราะห์0เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง0มีการ
เชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยaรวมถึงการพัฒนาครูและการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน0การมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัด
และสนับสนุนการศึกษามากขึ้นเพื่อเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศโดยผู้บริหารมีบทบาทสําคัญใน
การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นผู้กําหนดนโยบาย และแผนงาน เพื่อช่วยในการควบคุมแนว
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ทางการทํางานในดําเนินงานไปบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษา และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ ประสานความสัมพันธ์ท่ีดีใน
สถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556) และเซ็งเก้ (Senge, 1994) ท่ีได้กล่าวถึงบทบาท
การบริหารให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกันกล่าวคือ  ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู ้ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 
เช่น อ่านหนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ และศึกษาจากอินเตอร์เน็ตและมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ 
เมื ่อพบสิ ่ง ใหม่ๆ  เพื ่อ เพิ ่มศักยภาพของตนเองอย่างต่อ เนื ่อง  ด้านการมีแบบแผนความคิดนั ้น  ผู ้บริหาร
สถานศึกษามีจิตสํานึกจําแนกแยกแยะ ความถูกต้องในการมองสถานการณ์ต่างๆ สามารถคิดทบทวนและ
พิจารณา ไตรตรองก่อนการตัดสินใจตลอดจนพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ขององค์กรอยู่เสมอ ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วางแผน และ
แก้ไขปัญหา โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติงานของสถานศึกษาและสถานศึกษามีการ
จัดระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาร่วมกัน ด้านการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมปรึกษาก่อนการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะ ความรู้และศักยภาพร่วมกันรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน 
และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารใช้ข้อมูลเหตุผลในการตัดสินปัญหา พิจารณาแก้ปัญหาในปัจจุบันโดย
ใช้เหตุผลในอดีตประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาในการทํางานได้อย่างเป็นระบบ จึงทําให้การ
บ ร ิห า ร ส ถ า น ศ ึก ษ า ใ ห ้เ ป ็น อ ง ค ์ก ร แ ห ่ง ก า ร เ ร ีย น รู ้ข อ ง ผู ้บ ร ิห า ร ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ                   
สอดคล ้อ ง ก ับ ง านว ิจ ัย ขอ ง ธน ัน ช ัย  พรมภ ูง า  ( 2551) ไ ด ้วิจัยเรื่ องการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียน                       
สู่การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2  ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารโรงเรียนสู่การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาํแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเชิงลึกและกว้างในเรื่องขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องการทําให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ส่วนครูบางส่วนยังมีแนวคิดแบบเดิมไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร  จึงมี
แนวโน้มในการเปลี ่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู ้น้อยกว่าผู ้บริหาร           
(มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล , 2552) และยุรพร ศุทธรัตน์ (2553) ที่ได้กล่าวถึงบทบาทการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการจูงใจครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มองเห็นถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
สถานศึกษาโดยรวม กระตุ้นให้เกิดความท้าทายกระตือรือร้นในการทํางาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกันมีบทบาทใน             
การสร้างทีม0ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน อีกทั้ง        
ผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงยังเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา                   
จึงเป็นตัวกระตุ้นจูงใจให้ผู้ อ่ืนเรียนรู้ สอดคล ้อ งก ับ ง านว ิจ ัยของ โอภาศ  ว ุฒ ิเ ศลา  ( 2550)  ได ้ว ิจ ัย เ รื ่อ ง                   
การดําเนินงานเพื่อส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูท่ีมีทัศนะต่อสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบข้าราชการครูท่ีมีตําแหน่งต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3. การเปรียบเทียบบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องจากประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ก็ต้องอาศัย
การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดีโดยกําหนด การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ซ่ึงสถานศึกษาเป็นองค์กรท่ีมีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดหมายที่กําหนด
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ไว้ในหลักสูตรของแต่ละระดับ ซ่ึงถือเป็นรากฐานอันสําคัญย่ิงในการพัฒนาประชากรในประเทศให้มีคุณภาพ ปัจจัยท่ี
สําคัญที่สุดคือ ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทและอิทธิพลต่อการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีจะนําพาสถานศึกษาไปสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและ
เหมาะสม เป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและการดํารงชีวิตในอนาคต (เตือนใจ ไพคํานาม, 2553 : 13) 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558 : 2 - 3) ได้กําหนดนโยบายไว้ว่า 1) เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 2) เร่งพัฒนาความแข็งแกร่ง
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาสมีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กัน
ไป 3) เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ 
และกระบวนการเรียนการสอน 4) ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 5) เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 6) เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 7) สร้างระบบการควบคุมการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ 8) สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน เร่งรัดการกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิด ร่วมทํา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน 
9) เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม 10) มุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีตื่นตัวและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทําให้การศึกษานําการแก้ปัญหาสําคัญของสังคม และ11) ทุ่มเทมาตรการ
เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาส
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสถานศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้นํานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัต ิเพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละจังหวัด สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริกาญจน์              
จิระสาคร (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารและครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตราด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐานการศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร เกี่ยวกับการประชุมอบรม                
เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยความรู้และความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน เพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถของทีมให้เกดิขึ้น 
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร เกี่ยวกับการประชุมอบรม             
เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการมีแบบแผนความคิด โดยสร้างมุมมองหรือมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล ยอมรับและเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลง0มีความคิดความเข้าใจท้ังในเรื่องของตนเอง0ผู้อ่ืน0และองค์กร0สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร 
  1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร เกี่ยวกับการประชุมอบรม             
เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอน มีการวางแผนและปฏิบัติงานด้วยระบบ
ความคิดท่ีมีขั้นตอน รวบรวมความคิดของคนในสถานศึกษาให้เป็นหนึ่งความคิด และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นขั้นตอน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ศึกษาการบริหารจัดการในรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด 
  2.2 ศึกษาบทบาทการปฏิบัติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การศึกษาบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  

The Study Leadership of the Academic Leadership Administrations 
in Basic School at Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces 

สุมนา   ศรีกงพาน, สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเขตจังหวัด กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 357 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 
0.22 - 0.86 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน0ในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการกํากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน (Χ = 4.05, SD = .65) ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน (Χ = 3.97, SD = .65) ด้านการกําหนด             
พันธกิจ (Χ = 3.96, SD = .65) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน (Χ = 3.95, SD = .69) และด้านการนิเทศ
การสอน (Χ = 3.94, SD = .62) 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดจําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติและ 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน0                  
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
คําสําคัญ : ภาวะผู้นําทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

Abstract 
 

 This research was to study and to compare the role of the academic leadership of 
administrators in basic schools in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces by using experiences of 
practitioners and classified by area.The sample used in this research included 357 teachers in schools 
under Rayong, Chanthaburiand  Trat Primary Educational Service Area Offices, selected by using Krejcie and 
Morgan’stable and proportional stratified random sampling.The instrument for data collection was a five-
rating scale questionnaire. The discrimination was ranged from 0.22 to 0.86 and the reliability was at 0.97. 
The statistical analysis were percentage, mean and standard deviation. t-test, and one-way analysis of 
variance (One - way ANOVA) and Scheffe s method to analyze the data. 
 The results showed that: 1) The role of the academic leadership of administrations in basic 
school at Rayong, Chanthaburi and Trat provinces were at the high level. 2) The roleof the 
academic0leadership0of0administrations0in0basischool0at0Rayong,0Chanthaburi0and0Trat   provinces 
by using experiences of practitioners showed that the overall and each expect difference weren t 
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          โดย อัญชลี เยาวราช 
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statistically insignificantly. 3)0The0comparison0the0role0of0the0academic0leadership0of admini 
strations in basic school at  Rayong,  Chanthaburi and  Trat provinces classified by area in overall and 
each expect difference were statistically significant at the .05 level. 
Keywords:  Academic Leadership, basic school administrators 
 
บทนํา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและมีคุณลักษณะที่สําคัญใน
ด้านวิชาชีพและส่วนตัวเพื่อดําเนินการให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้นํา
ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปคุณลักษณะของผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ความรู้ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี 
มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มเข้าใจสังคมได้ดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูงเป็นที่ยอมรับนับถือผู้ซ่ึงให้ความช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน ลักษณะดังกล่าวไม่ได้หากันง่ายๆ ในสถานศึกษาท่ีหายากกว่านั้นคือ ภาวะผู้นําหรือความเป็นผู้นํา (ธร  สุนทรายุทธ, 
2551) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารนั้นสามารถสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตและดําเนินการตามวิสัยทัศน์ได้มีการ
ริเริ่มและฉลาดรอบรู้ในการดําเนินการตามวิสัยทัศน์มีกระบวนการคิดเกี่ยวกับวิธีการทํางานและลักษณะของงานใน
อนาคตสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่ผู้ร่วมงานและสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาได้สามารถเข้าใจสถานการณ์โดยรวม
และมองแนวโน้มต่างๆออก(ธีระรุญเจริญ, 2550) โดยภาวะผู้นําทางวิชาการนั้นมีความสําคัญต่อบทบาทผู้บริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตจะต้องสร้างทั้งองค์การและปรับปรุงระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโครงสร้างสังคมใหม่และช่วยในการกําหนดทิศทางในโรงเรียน และยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมอง
การศึกษาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการบริหาร (Murphy and Kevin , 1999) ภาวะผู้นําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล 
โดยจัดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญได้ 5 องค์ประกอบ ซ่ึงถือว่าครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของผู้นําทางวิชาการที่มี
ประสิทธิผล โดย กรุก (Krug, 1992) ได้กล่าวถึงบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารประกอบด้วย ด้านการกําหนด
พันธกิจ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างความเข้าใจแก่คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกําหนดพันธกิจด้านการเรียนการสอนด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการนิเทศการสอน
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผนการนิเทศ ด้านการกํากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในการตรวจสอบคุณภาพ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษา  
 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ยึดหลักการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มีการกระจายอํานาจไปสู่ส่วนกลางไปยังสถานศึกษา 
เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรและหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นําไปสู่การดําเนินงานด้าน
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) จากการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับท่ีจะต้องปรับปรุง โดยมีสาเหตุสืบ
เนื่องมาจากความบกพร่องของบุคลากร ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ความรับผิดชอบ และเจตคติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, 2558) การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณสมบัติของภาวะผู้นําทางวิชาการมีความรอบรู้มีวิสัยทัศน์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553)  
 จากความสําคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารการศึกษาท่ีดีผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้นําทาง
วิชาการมาใช้ในการบริหารเพื่อให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโนบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน0จึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดเพื่อนําผลการวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะเกิดการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาโดยรวม
ต่อไป 
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ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3 
 

 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด
 2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน และเขตจังหวัด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปีการศึกษา 2559 จํานวน 
6,642 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปีการศึกษา 2559 
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie andMorgan,1970) และการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้เขตจังหวัดเป็นชั้นในการสุ่มได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 357 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และเขตจังหวัด 
 ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทภาวะผู้นํ าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซ่ึงกําหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแบบของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2554) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตาม ลําดับขั้นตอนโดยศึกษา
วิธีการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษาเพื่อดําเนินการ 
 2. สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาแล้วนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ 
(Index of item Objective Congruence : IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 
 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
จากนั้นนําไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลองที่เป็นครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมได้ค่าอํานาจจําแนกเท่ากับ 0.22 - 0.86 
 5. นําแบบสอบถามท่ีได้หาค่าอํานาจจําแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 
 6. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อม่ันแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดเพื่อนําผลมาวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการคํานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 

α



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ดําเนินงานและนําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางพัฒนา ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน (Χ = 3.95, SD 
= .69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทําสื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ท่ีจะทําให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์และด้านการนิเทศการสอน (Χ = 3.94, SD = .62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผู้บริหารกํากับ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนําคณะครูในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารได้มีการบันทึกการนิเทศเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ผู้บริหารกระตุ้นให้คณะครูนําผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานวิชาการของตน  
 3. การเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน และเขตจังหวัดปรากฏผลดังนี้ 
  3.1 บทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.2 บทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ดังต่อไปนี้  
 1. บทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจําเป็นต้องมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ
การศึกษาและมีคุณลักษณะที่สําคัญในด้านวิชาชีพเพื่อดําเนินการให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้นําซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก (ธร0สุนทรายุทธ,02551) ดังนั้น ผู้บริหารจึง
ต้องพัฒนาและปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน โดยภาวะผู้นําทางวิชาการนั้นมีความสําคัญต่อบทบาทผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตจะต้องสร้างท้ังองค์การและปรับปรุงระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โครงสร้างสังคมใหม่และช่วยในการกําหนดทิศทางในโรงเรียน และยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมองการศึกษา
เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการบริหาร (Murphy and Kevin, 1999) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเผด็จ  มีชัย (2554) 
ได้ศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นําทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยสุพชาต  ชุ่มชื่น (2554) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ศรีประทุม ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. บทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารที่มี
บทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการมีการวางตัวและการแสดงออกถึงบทบาทความเป็นผู้นําของตนเองต่อครูในทุกๆระดับอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยมีการบริหารโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพ (สมุทร  ชํานาญ, 2556) ดังนั้น
การศึกษาจะพัฒนาได้ต้องอาศัยผู้นําเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้นํานวัตกรรมเข้ามาสู่สถานศึกษาและเป็นผู้ผลักดันการ
ปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้าโดยเฉพาะในส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้นจําเป็นต้องอาศัยผู้นําท่ีมีความรอบรู้ทางด้าน
วิชาการและผู้นําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการย่อม
สามารถบริหารปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดีย่ิงขึ้นจะก่อให้เกิดภาพที่เอื้อต่อการทํางานของครูช่วยทําให้
คุณภาพการสอนของครูดีขึ้นซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในที่สุด0(สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, 2553) สอดคล้องกับ
งานวิจัยพัชราภรณ์ จันทพล (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอําเภอองครักษ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบ
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยจําแนกตามประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

15

6 
 

 

สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตติการ์  งามเอนก (2558) ได้ศึกษา ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารตามทัศนะคติของครู
กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม               
อยู่ในระดับมาก0ส่วนผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   
 3. บทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก                 
เขตจังหวัดระยองเป็นจังหวัดท่ีใหญ่กว่าเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด มีจํานวนประชากรมากกว่า รวมไปถึงเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมการผลิตจํานวนมากส่งผลให้ประชากรให้ความสําคัญกับการศึกษามากกว่าเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด            
ท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรม ทําให้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้มีการ
กระจายอํานาจไปสู่ส่วนกลางไปยังสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรและหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา นําไปสู่การดําเนินงานด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2553) จึงส่งผลให้บทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดระยองสูงกว่าเขตจังหวัดจันทบุรี
และตราด สอดคล้องกับงานวิจัยของนัยนา  เตียงงา (2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นํา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา0สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 อยู่ในระดับมาก จําแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสรา ชูเสน (2558) ได้ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช0เขต04 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด0ส่วนผล
การเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจําแนกตามประเภทขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาบทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการนิเทศการสอน โดยผู้บริหารยกย่อง ชมเชย  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกําหนดพันธกิจ โดยผู้บริหารประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลตอ่บทบาทภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา   
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         
 ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

A Study  the Role for Superleadership of School Administrations in Basic School 
at Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces 
รุ่งรัตน์  สุนทรประยูร, สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา            
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 363 คน ได้มาด้วยวิธีการใช้
ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.84 
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอํานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นําตนเองโดยให้รางวัลและตําหนิอย่างสร้างสรรค์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และ 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างรูปแบบทางความคิดบวก และด้านการอํานวยความสะดวกให้
เกิดภาวะผู้นําตนเองโดยให้รางวัลและตําหนิอย่างสร้างสรรค์  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําเหนือผู้นํา, บทบาท 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to study and compare the role for superleadership of 
school administrations in basic school at Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces based on administrative 
experience and school size. The sample size of 363 teachers from the basic schools in Rayong, 
Chanthaburi and Trat Provinces was determined by Krejcie and Morgan’s random stratified proportion 
method. The instrument for data collection was a five-rating scale questionnaire with the power of 
discrimination between 0.30 to 0.84 and with the reliability level of 0.98. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and Scheffe paired 
comparison test. 
 The results of the study were as follows: 1) The role for superleadership of school 
administrations in basic school at Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces, as estimated overall, was high.        
2) The comparison of the Role for Superleadership of School Administrations in Basic School at Rayong, 
Chanthaburi and Trat Provinces, classified by administrative experience, showed no significant difference. 
Considering each aspect, found that facilitating self-leadership through reward and constructive 
reprimand was statistically different at a .05 significant level. 3) The comparion of the role for 
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superleadership of school administrations in basic school at Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces, classified 
by school size, showed no significant difference. Considering each aspect, found that creating positive 
thought patterns of facilitating self-leadership thought reward and constructive reprimand was 
statistically different at a.05 significant level. 
Keywords : Superleadership, role 
 
บทนํา 
 ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัย เข้ามามีความสําคัญกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง ท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น 
การศึกษาถือเป็นตัวแปรที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติเพื่อยกระดับคุณภาพประชากรและเพิ่มขีดความสามารถที่
พร้อมจะดํารงชีพและประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อการ
แข่งขันกับนานาอารยประเทศให้มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป ซ่ึงการจัดการศึกษาของไทยนั้น ได้มีการปฏิรูปการศึกษาให้
สอดคล้องกับกระแสสังคมในยุคปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ได้กําหนดเป้าหมายไว้ว่า รัฐต้องจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้คนไทยทุกคนอย่างน้อย 12 ปี อย่างท่ัวถึงและเท่า
เทียมกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข  และมีความสามารถใน
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงระบบการจัดการศึกษาของไทยมีสาม
รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

   สถานศึกษาจึงเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคน ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถก้าวทันโลกสู่ยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถยืนหยัด ในสังคมได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานของความเป็นไทย มุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม มุ่งให้คนไทยมีความสุขกันถ้วนหน้าและก้าวทันกระแสสังคมที่ก้าวล้ําไปข้างหน้าอย่างย่ังยืน             
สิ่งสําคัญที่ทําให้สถานศึกษาประสบผลสําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารเปรียบเสมือนเสาหลักท่ีสําคัญย่ิงต่อ
หน่วยงาน ต่อผู้บงัคับบัญชา และต่อผลงานอันเป็นส่วนรวมซึ่งผู้บริหารจะต้องนําบุคลากรในสถานศึกษาไปสู่ทิศทางอนาคต
ท่ีถูกต้อง ดีงามและมีประสิทธิภาพ การเป็นผู้บริหารสถานศึกษานั้นต้องเก่งทั้งศาสตร์และศิลป์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
ภาวะผู้นํา ท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารงาน การเป็นผู้นําทางวิชาการ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น สามารถผลักดันให้ผู้อ่ืนสามารถทํางานตามที่ตนเอง
ตั้งเป้าหมายไว้ อุทิศต่อการทํางาน และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการจัด
การศึกษา เพราะในการจัดการศึกษา นโยบาย หลักสูตร ความมุ่งหมายทางการศึกษาหรือวิธีการสอนต่างๆ นั้นสถานศึกษา
จะนําไปใช้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น และยุคปัจจุบันเป็น ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจึงจําเป็น
ท่ีจะต้องมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา ต้องส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการทํางาน 
ไม่สกัดกั้นความคิด และต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารและพฤติกรรมด้านภาวะผู้นํา เพื่อสามารถเป็นผู้นําการ
ปฏิรูปได้อย่างสมบูรณ์ บุคคลท่ีมีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืน โดยได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่นเป็นผู้ทําให้
บุคคลอ่ืนไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จด้วยความเต็มใจน้ันเป็นภาวะผู้นํา (เนตร์
พัณณา ยาวิราช,2552) ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับกัน โดยกว้างขวางว่าผู้บริหารขององค์การ เป็นผู้ ท่ีมีความสําคัญต่อ
ความสําเร็จและความล้มเหลวขององค์การ ปัจจัยท่ีสําคัญที่สุดของผู้บริหารในการนําพาองค์การให้อยู่รอดและ
เจริญก้าวหน้าก็คือ ภาวะผู้นํา องค์การใดที่มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําท่ีดี  มีความสามารถย่อมสามารถนําองค์การสู่ผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย ในทางตรงกันข้ามหากองค์การใดก็ตามมีผู้บริหารที่ด้อยคุณภาพ ย่อมทําลายขวัญและกําลังใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนําไปสู่ผลผลิตท่ีตกตํ่าและผลการดําเนินงานที่ล้มเหลว (ภารดี อนันต์นาวี,2551) ผู้บริหาร
สถานศึกษาจําเป็นต้องใช้ภาวะผู้นําหลายรูปแบบมาบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการนําพานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้สําเร็จ แต่ว่าด้วยเร่ืองการจัดการศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําทางการศึกษาจึงเป็นกระบวนการ
อย่างหนึ่งที่มีลักษณะสําคัญของการบริหาร อาจจะนับได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญที่สุดของการบริหารการศึกษา (ชาญชัย              
อาจินสมาจาร, ม.ป.ป.) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจําเป็นต้องมีคุณลักษณะและบทบาทของภาวะผู้นําทางการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าท่ี
สอดคล้องกับภารกิจในการบริหารสถานศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ดังนี้ 1) การบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีบทบาทหน้าที่ ได้แก่ เป็นผู้นําในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของครูและนักเรียน เป็นผู้นําในการบริหารโดยยึดแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เป็นผู้นําด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาการ 
เป็นผู้นําประสานความร่วมมือกับชุมชน เป็นผู้นําในการบรหิารงานแบบประชาธิปไตยโดยร่วมกันทํางานเป็นทีมและส่งเสริม
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาและเป็นเอกลักษณ์ขององค์การอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้นําการ
บริหารคุณภาพ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นผู้สร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร เป็นผู้นําในการจัดหา
งบประมาณ 2) การบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทหน้าท่ี ได้แก่ การเป็นผู้นําทางวิชาการ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม การเป็นผู้อํานวยความสะดวก การประสานความสัมพันธ์ การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร 
การสร้างแรงจูงใจ การประเมินภายนอกและภายใน การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมเทคโนโลยี  3) การบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นต้น (จรัส อติวิทยาภรณ์, 
2554)  
  ดังนั้นผู้นําหรือผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างค่านิยมท่ีดีให้กับบุคลากรของตนเองเพื่อให้มีเป้าหมายร่วมกัน คือ 
การทํางานแบบมีส่วนร่วมโดยการคิดร่วมกัน ร่วมกันวางแผน และร่วมกันปฏิบัติ ในความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษา
นั้นจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีสามารถกระตุ้นให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามด้วยความกระตือรือร้นและเต็ม
ใจ สามารถดําเนินการใดๆ บรรลุเป้าหมายที่ว่างไว้ร่วมกัน และผู้บริหารสถานศึกษามีการฝึกฝนพัฒนา และเรียนรู้ได้ เพื่อให้
ผู้นําหรือผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําเหนือผู้นํา จะช่วยส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้ประสบผลสําเร็จกับการ
บริหารงาน และการจัดการศึกษาท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ซ่ึงบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นํานั้นมุ่งที่จะให้ผู้ตาม
สามารถปฏิบัติตามเพื่อนําไปสู่ผลท่ีองค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแนวคิดของแมนซ์และซิมส์ (Manz and Sims, 1989) ท่ี
กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้นําเหนือผู้นํา โดยกระบวนการของภาวะผู้นํา 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการทําให้
บุคลากรเป็นผู้นําตนเองด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นําด้านการกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง 
ด้านการสร้างรูปแบบความคิดทางบวก ด้านการอํานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นําตนเองโดยให้รางวัลและตําหนิอย่าง
สร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นําตนเองโดยการสร้างทีมงาน และด้านการอํานวยความสะดวกให้เกิด
วัฒนธรรมของผู้นําตนเองซึ่งสถานศึกษาได้ดําเนินงานตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด         
มีการบริหารสถานศึกษา ท้ังในด้านการเรียนการสอน ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยในการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมใน
การศึกษา เป็นต้น ผู้บริหารศึกษาจึงจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําในการใช้ความสามารถในการบริหารงานในสถานศึกษาให้นําไปสู่
ความสําเร็จตามภารกิจของสถานศึกษา  
 จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อให้ทราบถึงบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด ซ่ึงนําผลการวิจัยเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้นํา
เหนือผู้นํา อันเป็นที่ยอมรับของใต้ผู้บังคับบัญชา นําไปสู่การบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและ
ตราด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีดําเนนิการวิจัย  
 การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปีการศึกษา 2559                 
จํานวน 6,860 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  ครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปีการศึกษา 2559 
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie andMorgan, 1970)  และการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นตามสัดส่วน  (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นในการสุ่มได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 363 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า จํานวน 1 
ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
และขนาดของสถานศึกษา  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซ่ึงกําหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตาม ลําดับข้ันตอนโดยศึกษา
วิธีการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษาเพื่อดําเนินการ 
 2. สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาแล้วนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index 
of item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00 
 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
จากนั้นนําไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง ท่ีเป็นครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ได้ค่าอยู่ระหว่าง 
0.30 – 0.84 
 5. นําแบบสอบถามท่ีหาค่าอํานาจจําแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ท้ังฉบับ โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550) เท่ากับ 0.98 
 6. นําแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนดเพื่อนําผลมาวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการคํานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาโดยการหาค่าร้อยละแล้ว
นําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
 3. วิเคราะห์การศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้วนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็น
ช่วงคะแนน  

α
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 4. วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง 
จันทบุร ีและตราด เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 6. นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปตารางประกอบบรรยาย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  คํานวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  1.1  ค่าร้อยละ (%) 
  1.2  ค่าเฉลี่ย ( ) 
  1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 2.  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : 
IOC) 
  2.2  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม   
  2.3  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ตามวิธีของ                
ครอนบาค (Cronbach)  
 3.  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  การทดสอบค่าที (t-test) 
  3.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลของครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานมาก 
จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย จํานวน 178 คน คิดเป็น  ร้อยละ 49.04  จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 47.93  สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 131 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.09  และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.98 
 2. บทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดโดยรวมอยู่
ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ 
ด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นําตนเองโดยการสร้างทีมงาน ด้านการอํานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นําตนเองโดยให้
รางวัลและตําหนิอย่างสร้างสรรค์ และด้านการกระตุ้นให้บุคลากรสร้างเป้าหมายด้วยตนเอง  
 3. การเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราดมีดังนี้ 
  3.1 บทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   
  3.2 บทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 

X
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ดังต่อไปนี้  
 1. บทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในยุคการปฏิรูปการศึกษาไทย ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอัน
เป็นผลที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกข้อมูลข่าวสาร ภาวะแห่งการแข่งขันที่ ไร้พรมแดน 
และภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  เป็นต้น  ดังนั ้นสํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพื ้นฐานได้มีการปรับ
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ผู้บริหารจึงต้องมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นํานับเป็นปัจจัยแรกของบุคคลท่ีจะให้การ
ยอมรับ นับถือ และเกิดความศรัทธาในตัวผู้นํารวมถึงสมรรถนะใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ความสามารถในการคิดซับซ้อนหรือ
หลายชั้น ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถด้านพฤติกรรมที่ยืดหยุ่นได้มากข้ึน ความไวต่อการรับรู้
วัฒนธรรม ความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น นอกจากนี้
คุณลักษณะที่ไม่ควรมองข้ามในการเป็นผู้นําคือคุณลักษณะด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบไปด้วย การตระหนักรู้ใน
ตนเอง มีวินัยในตนเอง การสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจผู้อ่ืน และทักษะทางสังคม (สมุทร ชํานาญ, 2556) สิ่งเหล่านี้สามารถ
ทําให้ผู้ตามนํามาเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นําตนเองได้ ในการนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จน้ันผู้บริหารควรดึง
ความสามารถของผู้ตามออกมา โดยอาจอาศัยศิลปะการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ตามมีความปรารถนาที่จะกระทํากิจกรรมใด ๆ ท่ี
คิดว่ามีคุณค่าด้วยความเต็มใจของบุคคลในการที่จะอุทิศกายและใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้รับผล
รางวัลของผลตอบแทนการกระทํานั้นเป็นสิ่งจูงใจ (สัมมา รธนิตย์, 2553) เพื่อให้ผู้ตามสามารถพัฒนาและกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ภารกิจใหม่ๆ ขึ้นมา มีความกระตื้อรือร้นท่ีจะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึงในการ
บริหารงานในองค์กรท่ีขาดมิได้ก็คือผู้บริหารควรมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้นํา โดยการเคารพนับถือผู้อ่ืน การบริการ
ผู้อ่ืน ความยุติธรรม ความซ่ือสัตย์ และการสร้างระบบกลุ่ม (Northhouse, 2004) จะเห็นได้ว่าผู้บริหารจึงจําเป็นต้องผู้มี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีศักยภาพความสามารถในการกระตุ้น แนะนํา ส่งเสริม ให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ศักยภาพของการ
เป็นผู้นําตนเองที่มีอยู่ทํางานให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลของงานสูงสุด และกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ตามได้พัฒนา
ตนเอง ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องบริหารงานที่มีลักษณะเป็นผู้นําชั้นยอด หรือภาวะผู้นําเหนือผู้นําตามแนวคิดแมนซ์ และซิมส์ 
(Manz and Sims, 1989) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา อินทรีย์ (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นํา
เหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณดี ชายสมุทร (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้นําเหนือผู้นําของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ ่งจะเห็นได้ว่าการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ผู้บริหารควรสร้างศักยภาพของตนเองให้มีภาวะผู้นําเหนือผู้นํา ท่ีสามารถพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเป็นผู้นําตนเองในการปฏิบัติงานได้ เพื่อการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้มแข็ง และเกิดประสิทธิภาพ
ต่อองค์กร นําไปสู่ความสําเร็จอย่างย่ังยืน 
 2. บทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดจําแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท้ังนี้เป็นเพราะว่าครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า
ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพและต้องผ่านการพัฒนาอย่างเข้มสําหรับครูผู้ช่วยกับในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่รวดเรว็และทันสมัยทําให้สามารถเข้าถึงสื่อและองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายทุกท่ีทุกเวลาซ่ึงเป็น
การเปิดโลกทัศน์ทางความคิด อันส่งผลให้มีแนวคิดมุมมองในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆที่
ใกล้เคียงกับครูท่ีมีประสบการณ์มากทั้งนี้ประสบการณ์ถือเป็นรูปแบบหนึ่งในของการพัฒนาในระหว่างการทํางาน เป็น
องค์ประกอบในการสร้างประสิทธิผลในการนํา สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการทํางานได้อย่างรวดเร็ว 
ประสบการณ์ตรงจากการทํางานในอดีตนับว่าเป็นบทบาทสําคัญย่ิงต่อการตัดสินใจในภารกิจต่างๆ ขององค์กร ท้ังในเวลาปัจจุบัน
และอนาคต ประสบการณ์ตรงของผู้นําและผู้ท่ีเกี่ยวของในองค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยเกิดประสิทธิภาพต่อภาวะผู้นําขององค์กรโดยตรง  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ซ่ึงการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นํามี 3 ปัจจัย คือ ประสบการณ์ท่ีท้าทาย แหล่งประสบการณ์ และขอบเขตของ
ประสบการณ์ (Dubrin, 2010) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีภาวะผู้นําเหนือผู้นํา ท่ีเน้นการพัฒนาภาวะผู้นําให้แก่ผู้ตาม 
ให้สามารถเป็นผู้นําตนเองได้ มีการกระจายอํานาจ การพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ภารกิจใหม่ๆ ขึ้นมา มี
ลักษณะภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างให้ผู้ตามทุกคนสามารถเป็นผู้นําตนเองได้ (บุตรี จารุโรจน์, 2549) ซ่ึงการ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีการการพัฒนาตนเอง โดยมีการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมงต่อคนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ดังนั้นไม่ว่าครูท่ีมีประสบการณ์
มากหรือน้อยเพียงใดก็มีการรับรู้ต่อภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา ชนะสิทธิ์ 
(2559) ได้ศึกษาภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารในโรงเรียนอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารในโรงเรียนอําเภอคลองหาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ศักด์ิ วะโร (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้นําเหนือ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี
จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคลากร
สถานศึกษาทุกคนได้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยการเข้าศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติในงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือแม้กระทั้งการเรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้นําตนเองจากการรับรู้ต่อภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสาถนศึกษา ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้ทําให้เกิดประสบการณ์ในการทํางาน ท้ังจากผู้ท่ีมีประสบการณ์มาก หรือผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยอย่างเข้มข้น และ
เท่าเทียมกัน สามารถนําพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ว่างไว้ร่วมกันได้อย่างสําเร็จลุล่วง 
 3. บทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดจําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เป็นเพราะว่า ไม่ว่าสถานศึกษาท่ีมีขนาดใดก็
ตาม ต่างก็มีภารกิจในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตามต้องการ ซ่ึงผู้บริหารใช้หลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และยึดหลักการกระจายอํานาจ 4 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป (จรัส อติวิทยาภรณ์, 
2554) เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษายุคใหม่มีความจําเป็นที่ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทํา
ให้เกิดความรู้สึกท่ีมีอํานาจ และความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชน นําไปสู่การดําเนินงานด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อประโยชน์เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2550) ซ่ึงเป็นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะ และบทบาท
ของภาวะผู้นําทางการศึกษา โดยการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสอดคล้องกับภารกิจในการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ต้องการ ดังนั้นการทําให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา  จึงจําเป็นต้องมีการจัดระบบการบริหารที่ดี 
มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง และมีการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้มีความสามารถโดยการนํากลยุทธ์การเป็นผู้นําเหนือผู้นํามาใช้เพื่อเป็นแนวทางที่จะทําให้องค์การบรรลุผลสําเร็จได้แก่ 
กลยุทธ์ผู้นําในตนเองเพื่อให้การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ การให้รางวัลกับความสําเร็จตามเป้าหมายที่เกิดจากการทํางานและ
ส่งเสริมความคิดท่ีมีประสิทธิภาพ (Mans and Sims, 1989) ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดต่างใดก็ตาม ก็จําเป็นที่ต้องพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนให้สามารถเป็นผู้นําตนเองได้ ซ่ึงมีภาวะผู้นําเหนือผู้นํา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประทีป นิ่มมาก (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัชยา ธรรมลิขิต (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้นําเหนือ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 
ภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งจะเห็นได้ขนาดของสถานศึกษา
ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตามต้องการ แต่บริบทส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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จัดการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นําเหนือผู้นํา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล วางแผนโครงสร้างของการ
บริหารงานโดยการดึงความสามารถและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นําตนเองได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ผู้บริหารควรส่งเสริมด้านการแสดงบทบาทเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นําตนเอง โดยการพัฒนาให้
บุคลากรมีการแสดงออกทางภาวะผู้นํา ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงออกถึงการเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน                 
มีการกระตุ้นพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตามสามารถลอกเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ได้ 
 2.  ผู้บริหารควรส่งเสริมด้านการอํานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นําตนเองโดยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้น 
และเสริมแรงให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประเพณี 
และค่านิยมท่ีดีงามซ่ึงผู้นําให้ความช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  
 3.  ผู้บริหารควรส่งเสริมด้านการสร้างรูปแบบทางความคิดบวกโดยให้บุคลากรมีวิธีการประนีประนอมหรือไกล่
เกลี่ยได้อย่างราบรื่นกระตุ้นให้บุคลากรมองโลกในแง่บวกและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและ
องค์กรส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์การ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 1.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
 2.  ควรศึกษาทักษะภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
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วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด  

A Study Roles in Educational Partipation of Local Administrations 
in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces. 
กอพร ต่อวัฒนกิจกุล, สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเขตจังหวัด 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีระยอง และตราด 
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 159 คน  กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเปิดตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) และสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงได้ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามตั้งแต่ 0.37 - 0.79 และมีค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.96 สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน0การทดสอบค่าที0และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่           
โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราดโดยรวมและรายด้านจําแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และ 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามเขต
จังหวัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research were to study and compare the roles in educational participation 
of local administrations in Chanthaburi Rayong and Trat provinces. It classified by work experience and the 
provinces. The sample of this research was the personnel of local administrative organizations in 
Chanthaburi Rayong and Trat provinces in fiscal year 2017 for 159 persons selected by using Krejcie and 
Morgan’s table and proportional stratified random sampling. The instrument used to collect the data was 
a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.37 to 0.79 and the reliability was 0.94. 
The statistics used for data analysis were: percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of 
variance (One-way ANOVA) and check the difference of pair by Scheffe’s comparison test. 
 The results showed that: 1) The roles in educational participation of local administrations in 
Chanthaburi Rayong and Trat provinces was at a high level in both overall and in all aspects.  2) The 
comparative results of the roles in educational participation of local administrations in Chanthaburi Rayong 
and Trat provinces, when classified by work experience was not statistically significant. and 3) The 
comparative results of the roles in educational participation of local administrations in Chanthaburi Rayong 
and Trat provinces, when classified by province was overall and the individual aspects was statistically 
significant different at the .05 level. 
Keywords:  Participation , Local Administrations 
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา 
 การพัฒนาคนให้เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมอารยประเทศ ทําให้มนุษย์มี
ศักยภาพ มีความสมบูรณ์พร้อมท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซ่ึงเครื่องมือท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาคนนั้น คือ การศึกษา 
แนวนโยบายด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อม
มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย              
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ ในมาตราที่ 80 รัฐต้อง
ดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษา (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน องค์การศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญย่ิงในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เนื่องจาก
แผนการจัดการศึกษาท้องถิ่น ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีในการจัด
การศึกษาหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับ           
ทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาเดก็และเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคน
เก่ง คนดี และมีความสุข ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการ
จัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้การบริการการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปโดยเหมาะสม ส่งผลให้การจัดการศึกษาท้องถิ่น
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของคนในท้องถิ่น แต่จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทําให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป) ซ่ึงองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น โดยกระจายอาํนาจการบริหารการศึกษาลงมาสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือโดย                 
เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในท้องถิ่นของตนเอง และมีการพัฒนาบทบาทของการจัด
การศึกษาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเขตจังหวัด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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X

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
ปีงบประมาณ 2560  จํานวน 13,580 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด ปีงบประมาณ 2560 กําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970) และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Statified Random Sampling) โดยใช้เขตจังหวัดเป็น
ชั้นในการแบ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้น 375 คน  ประกอบด้วย บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
จันทบุรี จํานวน 159 คน จังหวัดระยอง จํานวน 131 คน จังหวัดตราด จํานวน 85 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซ่ึงกําหนดคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตาม ลําดับขั้นตอนโดยศึกษา
วิธีการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษาเพื่อดําเนินการ 
 2. สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาแล้วนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content0Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ 
(Index of item Objective Congruence : IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 
 4.0ปรั บป รุ ง แ ก้ ไ ข แบบสอบถามตามที่ ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ เ สนอแนะ เ สนอประธ านและก ร รมก า ร 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นนําไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง ท่ีเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจ
จําแนกเป็นรายข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมได้ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเท่ากับ 0.37 – 0.79 
 5. นําแบบสอบถามท่ีได้หาค่าอํานาจจําแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 
 6. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อม่ันแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดเพื่อนําผลมาวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการคํานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเขตจังหวัด
วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ  
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน 
 3. เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 4. เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราดจําแนกตามเขตจังหวัด ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความ

α



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ต่างมีนัยสําคัญ
สนอเป็นตารางป

5. นําเสนอ
สถิติที่ใชใ้
1. คํานวณ
 1.1 ค่าร้
 1.2 ค่าเ
 1.3 ส่วน
2. สถิติท่ีใ
  2.1 ดัช
  2.2 ค่า

ว่างคะแนนรายข
 2.3 ค่าค

nbach)  
3. สถิติท่ีใ
  3.1 กา
  3.2 กา

มแตกต่างรายคูต่

การวิจัย  
การวิจัยเรื

บุรี ระยอง และ
1. ข้อมูล

ัติงานน้อย จําน
ละ 40.00 และบ
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ให้กระทรวงกําห
มีหน้าท่ีในการป

ญทางสถิติท่ีระดั
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ได้มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ,02549 : 3 – 4) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551 : 168) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานในการบริหารงานการศึกษาโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า  คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของตะวัน พันธุ์ชูศรี (2552 : 93) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 2. บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ0ท้ังนี้เนื่องจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงตามความต้องการของประชาชน และแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีมีความพร้อมสูง กลุ่มท่ีมีความพร้อมปานกลาง และกลุ่มท่ีมีความพร้อมต่ํา โดยใช้งบประมาณและสถานการณ์
คลังเป็นตัวแบ่งกลุ่ม และจะต้องพิจารณาจากความต้องการและข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น เป็นหลักสําคัญ 
รวมถึงประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด หรือมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ตัวชี้วัดคือ ระยะเวลาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลการจัดการศึกษา ความร่วมมือของ
ชุมชนการกําหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจะเห็นว่าในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายปัจจัยในการพิจารณาการจัดการศึกษา มิใช่แค่ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
(สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, 2552 : 26 – 27) รวมถึงแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความพร้อม และศักยภาพ ซ่ึงมีท้ังรูปแบบที่เป็นทางการ โดยมี
กฏหมายและระเบียบรองรับรูปแบบการแสดงออกโดยจิตสํานึกของการรับผิดชอบต่อชุมชนในลักษณะต่างๆ ตามเงื่อนไข
ของแต่ละท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา ทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทั้งการเสนอแนะ แนะนํา และร่วมพัฒนาการศึกษา จึงเป็นแนวทางที่
สามารถบริหารการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดีและท่ัวถึง ซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปได้อย่าง
รวดเร็ว (กาญจนา วัธนสุนทร, 2556 : 165) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุดร บัวสูง (2550 : 52) ได้ทําการศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอตาพระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 พบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอตาพระยา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอตาพระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จําแนกตาม
ประสบการณ์ทํางานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติและสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา 
เหนี่ยวพิพัฒน์ (2552 : 87) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีมี
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง          
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 3. บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด จําแนกตามเขตจังหวัดโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ยกเว้นด้านการ
บริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท้ังนี้เนื่องจากการจัดการศึกษา            
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น โดยให้กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักคือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดย
ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันสังคมอื่น เพื่อให้
สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ซ่ึงจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด มีความต้องการที่แตกต่างกัน มีอาชีพ มีพ้ืนฐานในชุมชนที่
ไม่เหมือน (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ, 2549 : 3 - 4) สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา ธิมาชัย (2556 : 
บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาด โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามสภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุขตา แดงสุวรรณ์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดในจังหวัดระยองจันทบรุีและตราดพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดระยอง
จันทบุรีและตราดจําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และ3) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรคํานึงถึง การส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
งบประมาณ โดยให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ 
 2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมสนับสนุนการบริหารวิชาการโดย
ให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมสนับสนุนการบริหารทั่วไปโดยให้
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
 4. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานบุคคล 
โดยให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
ระยองและตราด 
 2. ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่ืน ๆ 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ ่
                 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสามจังหวัดปทุมธานี 

The Development of young Children’s Emergent Literacy Behaviors 
Based on The Process of Big Book Producing Activities Klong Sam Subdistrict 
Administrative Organization Kindergarten, Pathumthanee Province 

เพ็ญจนัทร์ บพุศิร,ิ อัญชลี ไสยวรรณ,  ภัทรดรา พันธ์ุสีดา 

สาขาการการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร   
 

บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่ม
ใหญ่และเพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดทําหนังสือเล่มใหญ่ ประขากรที่ใช้ใน
การวิจัยคือเด็กปฐมวัยชาย หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปีท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวธิีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเด็กปฐมวัย
6 ห้องเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเลือกมา 1 ห้องเรียน ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 
นาที ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้เครื่องมือ คือ แผนการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่และแบบสังเกตพฤติกรรมการรู้หนังสือ
ขั้นต้นของเด็กปฐมวัยมีค่าความเชื่อมั่น.98 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยระหว่างได้รับกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่แต่ละ
สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยระหว่างได้รับ
กิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
คําสําคัญ: การพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้น 
   

Abstract 
 

The purpose of this research were to compare the Young Children’s Emergent Literacy Behaviors 
before and during the process of big book producing activity and the trend of the Young Children’s 
Emergent Literacy Behaviors based on the process of big book producing activity. The population 
consisted of 30 children of kindergarten level 2 from 6 classes at Klong Sam Subdistrict Administrative 
Organization kindergarten in Pathumthanee Province in the second semester of the academic year 
2016.The experiment was conducted for 10 weeks, 4 days a week and 40 minutes each day.The research 
tools comprised of big book producing activity plans and the young Children’s Emergent Literacy 
Behaviors observation form which of the reliability of .98.The statistics utilized in this study were mean 
and standard deviation. 

The research results revealed that the Young Children’s Emergent Literacy Behaviors was higher 
than before the process of making book experiment, and higher increased in trend on Young  Children’s 
Emergent Literacy Behaviors. 
Keyword: The Development of young Children’s Emergent Literacy Behaviors Based 
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บทนํา 
 การรู้หนังสือมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประชาการและทุกประเทศได้ให้ความสําคัญด้านการจัดการศึกษา
เพื่อให้ประชาชนของตนเองได้อ่านออก เขียนได้นําไปสู่พ้ืนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน การรู้หนังสือขั้นต้นจึงเป็นกุญแจสําคัญ
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตเสริมสร้างพลังใน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคมแลการปกป้องสิ่งแวดล้อม   
(เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2558 : ออนไลน์) และการพัฒนาเด็กไทยให้อ่านออกเขียนได้ควรส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นตั้งแต่เด็ก
ปฐมวัยเพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีติดตัวเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนเด็กจะเรียนรู้เป็นภาษาเริ่มแรกเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมการ
อ่านและการเขียนเป็นไปตามข้ันตอนอย่างไร  (นฤมล เนียมหอม,2552: ออนไลน์) นอกจากนี้ อัญชลี ไสยวรรณ, 2559: 
ออนไลน์) ให้ความเห็นว่าการส่งเสริมให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้นั้นต้องเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับหนังสือหรือ การอ่าน เขียน โดยสังเกต สํารวจ อย่างอิสระและการได้รับประสบการณ์อย่างหลากหลายที่ครูจัด
ให้ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย เด็กท่ีมีความสามารถในการอ่านเขียนเก่งมีพ้ืนฐานมาจากการได้ความช่วยเหลือจากครู และ
เพ่ือนที่เก่งกว่าหรือผู้ใกล้ชิดรู้มากกว่าให้คําแนะนําอย่างเป็นธรรมชาติในบริบททางสังคมซ่ึงจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจ ได้แสดง
พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นตลอดเวลาจนกลายเป็นทักษะเมื่อเติบโตขึ้นในระดับปฐมศึกษา ดังนั้นการพัฒนาประชากรเพื่อให้
รู้หนังสือควรเริ่มพัฒนาต้ังแต่ระดับปฐมวัยโดยส่งเสริมให้เด็กแสดงพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนระดับสูงขึ้นไปมีนักศึกษาให้ความสนใจศึกษา แนวทางการสอนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการรู้
หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย (Goodman,1986: 113-127) ได้กล่าวว่าการสอนภาษาแบบธรรมชาติเป็นการเน้นการสอน
ภาษาให้ผู้เรียนมีความกล้าและไม่กลัวผิดในการใช้ภาษา โดยผู้เรียนจะอาศัยประสบการณ์ตนเอง 
 สภาพปัญหาการพัฒนาการรู้หนังสือของเด็กพบว่า ยังไม่ดําเนินการได้อย่างเหมาะสมดังที่ปรากฏในนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ.2549 - 2559 ได้ระบุถึงสภาพปัญหาท่ีน่าวิตกและเป็นวิกฤตของเด็ก
ปฐมวัยโดยเน้นการเร่งสอนอ่านเขียนเพื่อให้สามารถสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไม่คํานึงถึงวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย จากประสบการณ์ของผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสามเมื่อจัดกิจกรรมการอ่าน เขียนโดยครูใช้วิธีสอนตามที่ครูจัดทําขึ้นผลปรากฏว่าเด็กไม่ค่อย
กล้าแสดงออกถึงความพอใจ ความต้องการ กระตือรือร้นในการดูหนังสือนิทาน ป้าย สัญลักษณ์ ข้อความต่างๆ ตั้งคําถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือน้อยมากและยังส่งผลถึงการไม่อยากเขียนคัดลอกคําศัพท์ตามครู ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางต่างๆโดยศึกษาแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือได้แก่ จัดกิจกรรมการจัดทําหนังสือ
เล่มใหญ่ การจัดการเรียนรู้แบบภาษาธรรมชาติ การใช้ทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นพื้นฐาน การ
เล่านิทานโดยใช้เทคนิค วาด พับและตัด เป็นต้น 

     การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ (Big Book) เป็นการจัดสภาพการณ์ให้เด็กเรียนรู้สื่อสารซึ่งกันและกัน
อย่างมีปฏิสัมพันธ์และมีความหมาย ด้วยการสร้างหนังสือเล่มใหญ่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้การอ่านจากผลงานการเขียน 
เรียนรู้การเขียนจากการอ่าน เรียนรู้ ภาษาจากวรรณกรรมและการเลียนแบบ กระตุ้นให้เด็กแสดงการสื่อสารผ่านกระบวนการ
คิดตลอดเวลาและใช้ภาษาจากแรงจูงใจภายในไม่ใช่การบังคับส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพมีกระบวนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 กําหนดเรื่องนิทานเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเลือก
นิทานตามหน่วยการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 สํารวจความหมายของคําเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เด็กสํารวจคําจากในเนื้อเรื่องนิทาน 
ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กจัดทําหนังสือเล่มใหญ่ ขั้นที่ 4 ใช้หนังสือเป็นแหล่งหมายถึงข้อมูล 
หมายถึง การนําหนังสือเล่มใหญ่ ไปใช้ในกิจกรรมทางภาษาต่างๆเช่น เกมทายคํา เกมจับคู่และบัตรคํา การเขียนเพื่อทําสมุด
เล่มเล็กส่วนตัว  ในทํานองเดียวกับ พัสนีย์ ไตรภู่ (2557: 20) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการจัดทําหนังสือเล่มใหญ่เป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กได้ลงมือทําด้วยตังเอง การจัดสภาพการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กแสดงการ
สื่อสารผ่านกระบวนการคิดตลอดเวลา และมีความสําคัญฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทําเอง เป็น
กิจกรรมทบทวนความจํา ตลอดจนขยายความรู้ ความคิด ให้เด็กมีจินตนาการ การแสดงออก ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เกิด
ความสนุกสนานและเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะและลงมือทํากับสื่อวัสดุตามความสามารถของแต่ละคนได้
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
 จากความสําคัญดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดทํากิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่สามารถพฤติกรรม
การรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยเพียงใด และศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยระหว่างจัดทํา
หนังสือเล่มใหญ่ ซ่ึงผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะได้นําไปเป็นแนวทางให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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นําไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัยและสามารถนํากระบวนการไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับกลุ่มเด็กในแต่ละบริบทของโรงเรียนได้อย่างเหมาสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย    
 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างการจัดทํากิจกรรมการทําหนังสือ
เล่มใหญ่  
             2. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยระหว่างจัดทําหนังสือเล่มใหญ่ 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
          ผลการวจิัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้ครู และ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้นําไปใช้ในการ
พัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการจัดทําหนังสือเล่มใหญ่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
          ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหว่าง 5-6 ปี ท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานีจํานวน 6 ห้อง ห้องละ 
30 คนรวมทั้งสิ้น 180 คน 
          กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหว่าง 5-6 ปี ท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้น
อนุบาล 2 ห้อง 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 
จํานวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มซ่ึงเด็กปฐมวัยจํานวน 6 ห้องเรียนมีลักษณะคล้ายคลึงกันเลือกมา 
1 ห้องเรียน 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย  
         ดําเนินการทดลองในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ๆ ละวันได้แก่วันจันทร์ วัน
อังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 40 นาที  เวลา 10.00-10.40 น. 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
        ตัวแปรต้น           การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ 
        ตัวแปรตาม          พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย 
 
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
        แนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย 
     การรู้หนังสือขั้นต้นเป็นการเรียนรู้ ฟัง พูด คิด อ่าน เขียน ในระยะแรกเริ่ม ก่อนที่จะเข้าสู่วัยเรียน มีนักการศึกษา
หลายท่านได้ให้ความหมายของการรู้หนังสือขั้นต้นไว้ดังนี้ 
              นฤมล เนียมหอม (2552: ออนไลน์) กล่าวว่า การรู้หนังสือขั้นต้นหรือภาษาแรกเริ่ม (Emergent Literacy) 
หมายถึง พฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยหรือการรู้หนังสือของเด็กก่อนที่จะเรียนรู้หนังสือก่อนเป็นทางการ 
             เฉลิมลาภ ทองอาจ (2556: ออนไลน์) กล่าวว่า การรู้หนังสือ หมายถึง ความเข้าใจความหมาย อธิบาย ทํานาย 
วิเคราะห์ วิจารณ์หรอืประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านได้ การเขียนก็เพื่อสืบค้นความรู้ใหม่ๆ 
             พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยเป็นขั้นการพัฒนาการทางภาษาในระดับการอ่าน เขียนในสิ่งท่ีเด็ก
ปฐมวัยสนใจท้ังหมดหรือบางส่วนโดยมีนักการศึกษาหลายคนให้ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็ก
ปฐมวัยซ่ึง อัญชลี ไสยวรรณ (2559: ออนไลน์) กล่าวว่า พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย หมายถึง การกระทําท่ี
แสดงออกเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กปฐมวัยกับหนังสือ หรือ การปฏิสัมพันธ์กับการอ่านและการเขียนที่เกิดข้ึนด้วย
ความพึงพอใจ ความสนใจของเด็กแม้ว่าเด็กปฐมวัยจะยังไม่สามารถอ่าน และเขียน และการส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือ
ขั้นต้นของเด็กปฐมวัยทําให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนก่อนที่จะสามารถอ่านและเขียนได้เป็น
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตัววัดความพร้อมของเด็กก่อนอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นทางการ ทําให้เด็กกล้าอ่าน กล้าเขียนโดยไม่กลัวผิด หากเด็กได้แสดง
พฤติกรรมการรู้อย่างพึงพอใจ มีความสุขจะเป็นแรงจูงใจที่จะเรียนรู้การอ่านเขียนที่ยากข้ึน  ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านและการ
เขียน ฝึกการสังเกตตัวอักษร  รู้จักวิธีการอ่านหนังสือตามบรรทัด  รู้จักคําศัพท์ต่างๆก่อนที่จะสามารถอ่านได้ 
             พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย อ่านหนังสือนิทานแล้วแสดงคําพูดข้อความในหนังสือ
ด้วยภาษาของตน อ่านข้อความท่ี/บอกคําท่ีมีตัวอักษรคล้ายคลึงกัน บอกชื่อสิ่งของหรือตัวละคร พูดคําศัพท์  ตั้งคําถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ฟัง ชี้บอกชื่อพยัญชนะหรือตัวเลขจากหนังสือนิทาน บอกชื่อเรื่องหรือ ชื่อผู้แต่ง ของหนังสือนิทาน
ท่ีอ่าน เปิดหนังสือ การใช้สายตาในการอ่าน การเขียน/วาดภาพเรื่องราวจากหนังสือนิทาน/วาดภาพเพื่อสื่อสารความคิด บอก
ให้ครูเขียนให้ เขียนทับ/คัดลอกคําศัพท์/เขียนคําศัพท์จากหนังสือนิทาน และเขียนจากซ้ายไปขวา 
             ศศิธร เมธีวรกุล (2555: 65) ได้ศึกษาการใช้กลยุทธ์ของครูในการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้หนังสือ
ขั้นต้นของเด็กอนุบาลส่งเสริมทักษะการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กอนุบาล 6 ยุทธ์ คือการใช้คําถามปลายเปิด การใช้ข้อมูลย้อย
กลับ การจัดระบบความคิด การระลึก การกํากับและควบคุม และการสอน ของครูอนุบาล 2 ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครผลการวิจัยโดยภาพรวมมีการใช้กลยุทธ์เสริมต่อการเรียนรู้ในระดับมาก =4.10 
 
        แนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ 
             การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่คือ การจัดการทํางานร่วมกันของเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างหนังสือเล่มใหญ่ผ่านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารผ่านกระบวนการคิดและสร้างกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านภาษา 

 ชมพูนุท ศุภผลศิริ (2551:22) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ หมายถึง การจัดสภาพการที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะและเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทําเด็กได้ทบทวนความจํา ได้แสดงออกตามความสามารถของ
แต่ละคน ได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เกิดการค้นพบและมีความสนุกสนานขณะทํากิจกรรม 

 อัญชลี  ไสยวรรณ (2553:ออนไลน์) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ 
(Big BooK) หมายถึงการจัดสภาพการณ์ให้เด็กเรียนรู้การสื่อสารซ่ึงกันและกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์และมีความหมายด้วยการ
สร้างหนังสือเล่มใหญ่ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้การอ่านจากผลงานการเขียน เรียนรู้การเขียนจากการอ่าน เรียนรู้ภาษาจาก
วรรณกรรมและการเรียนแบบ ส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีกระบวนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 กําหนดเนื้อเรื่องนิทาน ขั้นที่ 2 สํารวจความหมายของคํา ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่ ขั้นท่ี 4 ใช้หนังสือเล่มใหญ่เป็น
แหล่งข้อมูล 
              อุบล เวียงสมุทร (2551: 42) กล่าวถึงการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กมีจินตนาการ 
ทบทวนความจําได้แสดงออกตามความสามารถของแต่ละคน อีกทั้งได้ใช้กล้ามเน้ือมือและสายตาอย่างสัมพันธ์กันตลอดจนการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ขยายความรู้ความคิดให้เพื่อน รู้จักการแก้ปัญหา ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้และเกิดการ
สนุกสนาน 
              การจัดทําหนังสือเล่มใหญ่มีความสําคัญสําหรับเด็ก เพราะเป็นกิจกรรมที่เด็กได้มีส่วนร่วมในการลงมือกระทําด้วย
ตัวเอง เป็นการฝึกทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด อ่าน เขียน มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดจินตนาการ การทบทวนความจํา ได้แสดงออกตามความสามารถของแต่ละคนอีกท้ังได้ใช้
กล้ามเนื้อมือและสายตาอย่างสัมพันธ์กันตลอดจน ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ขยายความคิดให้เพื่อนปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมได้ เกิดความสนุกสนาน  สามารถพัฒนาการรู้หนังสือข้ันต้นให้เป็นพื้นฐานในการการอ่านออกเขียนได้ระดับสูง
ขึ้นต่อไป 
              พัสนีย์ ไตรภู่ (2557:45) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยการจัดทําหนังสือเล่มใหญ่
ประชากรที่ใช้เป็นเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการ สื่อสารระหว่างการจัดทําหนังสือเล่ม
ใหญ่สูงกว่าก่อนการทดลอง พฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยระหว่างได้รับการจัดทําหนังสือเล่มใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเป็นการวิจัยแบบก่ึงการทดลอง (Quasi Experimental Design) ทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแบบวัดซํ้า
(One-group/Time-series design) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสังเกตพฤติกรรมการรู้หนังสือ
ขั้นต้นของเด็กปฐมวัยซ่ึงมีหลักการดําเนินการดังนี้ 

    1. การเก็บข้อมูลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้ผู้ 
สังเกตจํานวน 2 คน คอืผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยซ่ึงเป็นครูประจําชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
สาม จังหวัดปทุมธานี  
             2. เก็บข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยแบบสังเกตพฤติกรรมการรู้ หนังสือข้ันต้นของเด็ก
ปฐมวัยก่อนการทดลองเป็นเวลา 1 สัปดาห์  
             3. ทําการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย จากการทําหนังสือเล่มใหญ่เป็นระยะเวลา 10 
สัปดาห์ โดยแผนการจัดทําหนังสือเล่มใหญ่ จะสอนตามขั้น 4 ขั้นตอนใน 4 วัน ครูจะสังเกตพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของ
เด็กปฐมวัยและบันทึกพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยทุกวัน โดยครูจะสังเกตตามกลุ่มแต่สังเกตเป็นรายบุคคล                             
            4. เมื่อสิ้นสุดในแต่ละสัปดาห์นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐานทุกด้านเพื่อศึกษาแนวโน้ม
พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยขณะการจัดทําหนังสือเล่มใหญ่ช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์                 
            5. การบันทึกคะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยโดยให้คะแนนพฤติกรรมการรู้
หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยเป็นไม่ปรากฏพฤติกรรม 0, ปรากฏพฤติกรรม                                                           
             6. นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 ตารางการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยก่อน
และระหว่างการได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่  
พฤติกรรมการรู้
หนังสือขั้นต้นของ
เด็กปฐมวัย 

ก่อนจัด
กิจกรรม 

ขณะจัดกิจกรรม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           x 10.60 12.76 14.36 19.10 20.50 22.00 23.26 23.83 25.06 26.00 27.70
           s  3.17 2.02 2.51 2.93 3.33 3.92 4.05 4.02 4.59 4.20 4.32
 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางปรากฏว่า ก่อนและระหว่างได้รับกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการรู้
หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยแตกต่างกันคือ ระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่แต่ละสัปดาห์มีค่าเฉลี่ย                
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเล่มใหญ่ 
 
 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากการสังเกตพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย 
การวิเคราะห์ครั้งนี้ได้นําคะแนนพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการทํา
หนังสือเล่มใหญ่มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้าผลปรากฏดังตารางนี้ 
 
แหล่ง SS df MS F Sig 
ระหว่างเงื่อนไข 138354.694 1 138354.694 1964.236 ** .000 
ความคลาดเคล่ือน 2042.670 29 70.437  

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางปรากฏว่า พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างได้รับการจัด
กิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่พบค่าความแปรปรวนแบบวัดซํ้าอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
การรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยแตกตา่งกันอย่างน้อย 1 คู่  
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

38

 

 

           การแสดงเส้นภาพแนวโน้มของพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย  เพื่อให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมการรู้
หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยจึงนําค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัยก่อน และ ระหว่างได้รับกิจกรรม
การทําหนังสือเล่มใหญ่มาเขียนเป็นเส้นกราฟ ผลปรากฏดังภาพนี้ 
  

 
 
กราฟ เส้นภาพแสดงแนวโน้มพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย 
หมายเหตุ Baseline หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ 
  

            ผลการวิเคราะห์ตามภาพปรากฏว่า พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการ
ทําหนังสือเล่มใหญ่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์เม่ือเทียบกับก่อนจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
กิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย          
             การวิเคราะห์นําเสนอเป็น  3 ส่วนดังนี้ 
                1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
                การวิเคราะห์ครั้งนี้ได้นําคะแนนพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยแยกรายด้านเป็น 2 ด้าน ได้แก่    
1. การอ่าน 2. การเขียน ทีได้จากการสังเกตก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่นํามาหาค่าเฉลี่ย    
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลปรากฏดังตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการรู้หนังสือ
ขั้นต้นของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการการทําหนังสือเล่มใหญ่  
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30

พฤติกรรมการรู้หนังสือ
ขั้นต้นของเด็กปฐมวัย 

                                             ระยะเวลา(สัปดาห์)
ก่อนจัด
กิจกรรม 

                                  ขณะจัดกิจกรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ด้านที่ 1
การเขียน 

X� 6.50 7.60 
 

8.33 8.93 10.13 11.46 12.26 13.60 14.56 15.70 17.43

S 2.80 2.81 2.98 1.83 1.81 1.45 1.25 1.32 3.20 3.30 
 

4.52

       
ด้านที่ 2  
 การอ่าน  

X�   4.10 
 

6.63  8.70  10.33 10.26 11.20 11.56 11.46 11.96 12.33 13.50 

S 
 

0.80  1.73  2.52  3.00 3.11 4.40 3.63 3.31 4.77  4.25  4.59 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง ปรากฏว่า ระหว่างได้รับกิจกรรมการจัดกิจกรรมการหนังสือ เล่มใหญ่มีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าก่อนได้รับการจัด กิจกรรมการจัดกิจกรรมการทําหนังสือ               
เล่มใหญ่  
           การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากการสังเกตพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของ เด็กปฐมวัยแยกรายด้านการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ได้นําคะแนนพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัยท้ัง 2 ด้านได้แก่ 1 ด้านการอ่าน 2 ด้านการเขียน              
ท่ีได้จากการสังเกตก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ นํามาวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช่สถิติ              
การแปรปรวนวัดซํ้า ผลปรากฏดังตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้าพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัย 
แยกรายด้าน 
 
พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นตน้
ของเด็กปฐมวัย   
          ด้านที่    

แหล่ง SS df MS F Sig

    1.การอ่าน ระหว่างเงื่อนไข   43665.503 1  43665.503  1806.309**  .000    
ความคลาดเคล่ือน   701.042 29 24.174         

 
    2.การเขียน 

ระหว่างเงื่อนไข 34251.648 1 34251.648 636.623** .000 
ความคลาดเคล่ือน 1562.712 29 53.881   

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
         ผลการวิเคราะห์ตามตารางปรากฏว่า พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยรายด้าน ได้แก่ 1. การอ่าน   
2. การเขียน ก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่พบค่าความ แปรปรวนแบบวัดซํ้ามีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้น ของเด็กปฐมวัยแยกรายดา้นแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ 
          
         การแสดงเส้นภาพแนวโน้มพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน 
 เพื่อให้เห็นแนวโน้มพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยแยกรายด้าน  โดยนําค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้น
ของเด็กปฐมวัยแยกรายด้าน ก่อนและระหว่างได้รับกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่เขียนเป็นเส้นภาพ ผลปรากฏดังนี้  
      

 
หมายเหตุ  สีน้ําเงินด้านการอ่าน  สีแดงด้านการเขียน  
Baseline หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่   
กราฟแสดงแนวโน้มพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยแยกรายด้าน 
 
        ผลการวิเคราะห์ตามภาพปรากฏว่า พฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัยแยกรายด้านได้แก่ 1. การอ่าน 2. การ
เขียน ระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
       การวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย ก่อน และ ระหว่าง ได้รับการจัดกิจกรรม
การทําหนังสือเล่มใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการทําหนังสือ
เลม่ใหญ่สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 1. พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่สูงกว่าก่อน
ได้รับกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็ก
ปฐมวัยสามารถที่จะส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นได้จากการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เนื่องจากการจัดทําหนังสือเล่มใหญ่เป็น
การจัดสภาพการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ สื่อสารซ่ึงกันและกันและมีปฏิสัมพันธ์และมีความหมาย ด้วยการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ 
สร้างบรรยากาศ การเรียนรู้การอ่านจากผลงานการเขียน เรียนรู้การเขียนจากการอ่าน เรียนรู้ ภาษาวรรณกรรมและการ 
เลียนแบบกระต้นให้เด็กแสดงการสื่อสารผ่านกระบวนการคิดตลอดเวลาและใช้ภาษาจากแรงจูงใจภายใน ไม่ใช่การบังคับ 
ส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีกระบวนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ขั้นท่ี 1การ
กําหนดเรื่องนิทาน ขั้นที่ 2 สํารวจความหมายของคํา ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่ ขั้นที่ 4 ใช้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลดังที่
(Lowa.2006 : 77,อ้างถึงใน ศศิธร เมธีวรกุล.2555 :1-36) มาตรฐานการเรียนรู้สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของรัฐไอโอวา
ประเทศสหรัฐอเมริกา การรู้หนังสือขั้นต้นเด็กจะเข้าใจและเรียนรู้ภาษาได้ดีผ่านการเรียนรู้ในบริบทท่ีหลากหลายเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ทักษะการรู้หนังสือข้ันต้นมีความสําคัญเพราะเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางการอ่านใน
ระยะแรกเริ่ม ของเด็กในอนาคต วิธีการส่งเสริมใช้การอ่านผ่านสื่อท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือ นิตยสารสําหรับเด็ก หนังสือเล่ม
ใหญ่ 
 2. แนวโน้มของพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1-10 เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนจัด
กิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ จากการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่เด็กได้แสดงพฤติกรรมระหว่างเด็กกับหนังสือ โดยมี
พฤติกรรมเช่นกวาดสายตาอ่านหนังสือนิทานจากซ้ายไปขวา เปิดหนังสือนิทานจากหน้าไปหลังตั้งคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องใน
นิทาน แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ฟังในหนังสือนิทานที่อ่าน อ่านหนังสือนิทานแล้วแสดงคําพูดข้อความในหนังสือด้วยภาษา
ของตน แสดงพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับการเขียน ได้แก่ เขียนตัวขีดเขี่ย (Scribbies) / เขียนพยัญชนะหรือ
ตัวเลข/สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเขียน บอกให้ครูเขียนให้แล้วเขียนตาม เขียนทับ/คัดลอกคําศัพท์/เขียนคําศัพท์จากหนังสือนิทาน 
เขียนจากซ้ายไปขวา วาดภาพเพื่อสื่อสารความคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fennacy (1988 : 12-A) ได้ศึกษาวิธีการสอน
และวิธีการรู้หนังสือขั้นต้นในห้องเรียนสองแบบ คือ ห้องเรียนแรกใช้หลักสูตรโดยใช้แบบฝึกหัดท่ีเน้น พยัญชนะ เสียงและคํา
ห้องที่สองมีการใช้หลักสูตรตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนที่สอนภาษาธรรมชาติมีความรู้ด้าน
การอ่านเขียน เพิ่มขึ้น เด็กสามารถปรับปรุงการอ่าน เขียนด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ใหญ่ช่วยและทําได้ดีกว่าการทําแบบฝึกหัด  
วรรรณ เหมชะญาติ (2550 : 25) ได้ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัยเป็นการแสดงออก เช่น ความ
เข้าใจในการฟัง นิทาน ฟังเพื่อน และการโต้ตอบกับหนังสือ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน แสดงความเข้าใจผ่าน
ท่าทาง การกระทําภาษาและ ธันยา พิทธยาพิทักษ์ (2553 : 24) ได้กล่าวว่า พัฒนาการทางภาษาในระดับอนุบาล ท้ังการฟัง 
พูด อ่าน เขียน มีความสําคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กในช่วงอายุ 5-6 ปี สามารถ
สนทนาโต้ตอบสัมพันธ์กับการพูด เข้าใจเรื่องที่อ่าน สามารถอ่านจากภาพ จากกระบวนการเหล่านี้ส่งผลให้แนวโน้มของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้หนังสือเพิ่มขึ้นและเมื่อแยกเป็นรายด้านสามารถอธิบายดังนี้ 
           ก่อนการทดลอง สภาพการเรียนการสอนในบทบาทของครูในระดับอนุบาลครูจะเป็นผู้กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง เช่น จะสอนเรื่องข้าว ก็จะนําต้นข้าวมาให้นักเรียนดูและพูดคุยกันในห้องเรียนผลของการ
เรียนรู้ทําให้เด็ก ทําให้เด็กตอบคําถามตามที่ครูคิดกิจกรรมไม่ผ่านการทํางานที่มีส่วนร่วมของเดก็ เด็กไม่ค่อยได้แสดงออกถึง
พฤติกรรมการอ่านนอกจากครูให้อ่านตาม เขียนตามที่ครูบอกให้เขียน เด็กขาดแรงจูงใจในการทํางาน ไม่ให้ความร่วมมือไม่
รู้สึกถึงความสนุกสนานในการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงนําข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ของ อัญชลี ไสยวรรณ 
นํามาใช้ในกิจกรรมการสอน ทําให้มองเห็นพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้น เช่น เด็กมีความสนใจอยากจะให้ครูอ่าน และเขียนให้
ดูเพิ่มขึ้น 
           สัปดาห์ท่ี 1 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องแรกรับประทับใจ ขั้นท่ี 1 การกําหนดเรื่องนิทาน เด็กยกมือ
จํานวนมากเพื่อที่จะเรียนหน่วยการมาโรงเรียนและช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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น้องเอย บอกว่า หนูขอตั้งชื่อเรื่องว่า การมาโรงเรียนวันแรกของหนูเอย น้องคิม บอกว่าหนูมาโรงเรียนด้วยรถตู้ ขั้นท่ี 2 สํารวจ
ความหมายของคํา ทุกคนช่วยกันแต่งเนื้อเรื่องด้วยประสบการณ์จริงของตนเองในการมาโรงเรียนโดยให้น้องเอยเป็นตัวละคร
ในเรื่องแบ่งกลุ่มกันแสดงละครพูดด้วยภาษาของตนเองพลัดกันแสดงละครและแก้ไขเนื้อเรื่องตามความพอใจ น้องกายวาดรูป
รถตู้พร้อมกับอธิบายว่า ขณะนั่งรถตู้รถไปตกหลุมทําให้น้องเอยเซไปชนกับเพื่อน ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่เด็กแบ่งหน้าท่ี
ได้ดี แผนกวาดรูป ตัด ติดปะ และเขียน ทํางานได้ดี ขั้นที่ 4 ใช้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูล น้องวิวอ่านได้ท้ังเรื่อง น้องเอยอ่าน
พร้อมกับเพื่อน น้องกันอ่านได้บางคําในประโยคจากที่อ่านไม่ได้เลย น้องโอม พูดตามภาพเล่านิทานตามภาษาของตนเอง 
           สรุปสัปดาห์ท่ี 1 พฤติกรรมด้านการอ่าน เด็กสนใจการอ่านมากขึ้นจากก่อนจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ สังเกต
จากพฤติกรรมการกวาดสายตาอ่านหนังสือนิทานจากซ้ายไปขวา เปิดหนังสือจากหน้าไปหลัง เป็นต้น พฤติกรรมด้านการเขียน
จะวาดรูปตัวละครในนิทานแล้วพยายามเขียนคําออกมาได้ชัดเจนมากขึ้น เด็กท่ีเขียนไม่ได้ก็วาดรูปท่ีตนเองเข้าใจเพื่อสื่อ
ความหมายให้ครูเข้าใจได้ เช่น คําในนิทานเป็นรถตู้ เด็กก็จะวาด รถตู้และเขียน ตัว ต ส่วนพฤติกรรมด้านอื่นท่ีสังเกตเห็นคือ
เด็กมีทักษะทางด้านการคิด กล้าพูดแสดงความคิดเห็นมากขึ้น การสื่อสารกับครูเข้าใจมากขึ้น 
          สัปดาห์ท่ี 2 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องวันแสนสนุกในสวนสัตว์ ขั้นที่ 1 การกําหนดเรื่อง น้องอชิ หนู
ขอตั้งชื่อเรื่องว่าไปเท่ียวสวนสัตว์ น้องพิยดา หนูว่าชื่อวันแสนสุขในสวนสัตว์เด็กทุกคนช่วยกันแต่งนิทาน น้องน้ํายกมือข้ึนแล้ว
พูดว่า นิทานต้องมีเด็กอนุบาล 2/4 เป็นนางเอกคะให้เพื่อนทุกคนเดินทางไปเขาดินวนา น้องบุญโต พูดว่า หนูกับบุ๋มบิ๋มนั่ง
รถยนต์ มาร์ค พูดว่า วุ่นเส้น ไอช์เดินทางโดยเคร่ืองบิน ขั้นท่ี 2 สํารวจความหมายของคํา เด็กส่วนใหญ่ช่วยกันสํารวจคํา น้อง
ไอซ์ หนูว่าชื่อเรื่องเปลี่ยนเป็นวันแสนสนุกในสวนสัตว์ น้องมารค์ พูดว่าช่างดีจริงๆต้องเปลี่ยนว่าช่างมหัศจรรย์จริงๆครับเด็ก
ร่วมกันแสดงบนบาทสมมุติอย่างสนุกสนานและแต่งบทในนิทานด้วย ตนเอง น้องเนย พูดว่า แล้วน้องน้ําก็ตื่นขึ้นเพราะได้ยิน
เสียงครูปลุก ซ่ึงไม่มีในเนื้อเรื่องนิทานแต่พูดเพิ่มขึ้นมาในบทบาทสมมุติ  เด็กได้จัดกลุ่มกันทํากิจกรรมด้วยตนเอง และมี
ความสุขกับการทํางานกันเป็นกลุ่มและพูดเรื่องราวในนิทานอย่างสนุกสนานตาม จินตนากาขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่ 
น้องอชิ ขอวาดภาพหน้าปก กับน้องออมสิน   นะคะ  น้องต้นกล้า หนูวาดเรือ และเครื่องบิน และบอลลูน  ขั้นที่ 4 ใช้หนังสือ
เป็นแหล่งข้อมูล เด็กทุกคนวาดรูปตามจินตนาการและเขียนตามหนังสือเล่มใหญ่   
         สรุปสัปดาห์ท่ี 2 พฤติกรรมด้านการอ่าน เด็กพัฒนาการต่อเนื่องเริ่มสนุกกับการแสดงความคิดเห็นช่วยกันแต่งนิทาน
จากประสบการณ์จนกลายมาเป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเองเมื่อครูให้ออกมาวาดภาพที่กระดานเด็กจะวาดรูปและครูจะ
เขียนเนื้อเรื่องตามที่เด็กเล่า เด็กจะจําคําศัพท์จากคําพูดของตนเองสามารถอ่านคําได้ตามที่ครูเขียนให้ดู เปิดหนังสือนิทานอ่าน
มากข้ึนเมื่อมีเวลาว่างจากกิจกรรมอื่น พฤติกรรมด้านการเขียน พัฒนาการดีขึ้นเขียนเป็นคํา หัวพยัญชนะได้ถูกต้องเขียนคํา
สั้นๆได้ เด็กเขียนคําตรงกับภาพที่เด็กวาด พฤติกรรมด้านอื่นที่สังเกตพบคือ การสื่อสารด้วยภาษาแรกเริ่มผ่านการอ่านและ
เขียนเพิ่มมากข้ึน  
        สัปดาห์ท่ี 3 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องผีเสื้อแสนสวย ขั้นที่ 1 การกําหนดเรื่อง น้องฟลุ๊ค หนูขอเรียน
เรื่องผีเสื้อครับ  น้องกายพูดว่านางฟ้าแสนสวยปลูกดอกไม้เต็มไปหมด น้องกันพูดว่าวงจรชีวิตของผีเสื้อเป็นหนอนก่อนพอกิน
จนอ้วนกลายเป็นดักแด้แล้วไม่นานกลายเป็นผีเสื้อครับ ประโยชน์ของผีเสื้อช่วยผสมเกสรดอกไม้ทําให้ดอกไม้มีเมล็ดมากขึ้น  
ขั้นที่ 2 สํารวจความหมายของคํา น้องไตตั้น พูดว่า ในนิทานมีนางฟ้าแสนสวย มีผีเสื้อช่วยผสมพันธุ์ให้ดอกไม้ น้องอิม พูดว่า
แล้วมีเทวดาหลายองค์และเด็กทุกคนก็เล่นบทบาทสมมุติสลับกันเป็นเทวดา นางฟ้า ผีเสื้อ ดอกไม้ ต้นไม้ ภูเขา แล้วมาแต่งเนื้อ
เรื่องช่วยกันอีกรอบ  ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่ น้องอาย ลอกภาพผีเสื้อจากกล่องกระดาษ  น้องมาย วาดรูปนางฟ้าแสน
สวยหนูว่านางฟ้าต้องใส่ตุ้มหูคะ น้องคิม ลอกภาพดอกไม้หลายสี  น้องอิงอิง หนูขอเลือกกระดาษสีฟ้าคะ น้องกรุ๊ปพับกระดาษ
ให้เทวดาผู้ชายใส่สวยมัยครับ ขั้นที่ 4 ใช้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูล น้องอิงอิง อ่านหนังสือเล่มใหญ่ให้ น้องเอย น้องอิกคิวซัง น้อง
โอม ฟังอย่างตั้งใจ น้องปารตี้ ถามเพื่อนว่า ดอกไม้มีกี่สี สีอะไรบ้าง หนอนมีกี่ตัว ทุกคนก็ทําหนังสือเล่มเล็กกลับบ้าน 
        สรุปสัปดาห์ท่ี 3 พฤติกรรมด้านการอ่าน ท่ีพบเด็กสามารถการหยิบหนังสือนํามาอ่านคนเดียวและอ่านเป็นกลุ่ม อ่านให้
เพื่อนฟังเมื่ออ่านจบก็จะ สนทนากันถึงเรื่องราวที่อยู่ในนิทาน พฤติกรรมด้านการเขียน เด็กสามารถจดจําคําจากการได้อ่าน
พร้อมเพื่อน วาดภาพตัวละครในนิทานพร้อมกับเขียนคํานํามาเชื่อมเป็นประโยคที่ยาวข้ึนได้ เช่น นางฟ้าแสนสวย วงจรชีวิต
ของผีเสื้อ พฤติกรรมด้านอ่ืนที่พบคือ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือกันในการทํางานเป็นกลุ่ม การรับฟังคําพูดของผู้อ่ืน มีการ
วางแผนในการทํางานในกลุ่มได้ดีขึ้น ยอมรับการมีหัวหน้ากลุ่มและเป็นผู้ตามได้ 
        สัปดาห์ท่ี 4 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องมดตัวน้อย ขั้นที่ 1 การกําหนดเรื่อง เด็กทุกคนแข่งกันพูดแต่ง
นิทานโดยใช้ประสบการณ์ของตนเองผสมกับการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น น้องเอย พูดว่า ท่ีบ้านหนูมีมดสีดําเดินไป เดินมา มันกิน
เศษอาหาร น้องสกาย พูดว่า มดเดินเป็นแกวเป็นระเบียบ น้องปัน อ่านคําว่า มดดํา มดแดง ได้โดยท่ีครูไม่ต้องบอก น้องปารตี้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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พูดว่า แล้วบางทีหนูเห็นมดเอาหัวชนกันอยากรู้จังมดพูดว่าอะไร น้องโมจิ พูดว่า หนูเห็นมดที่บ้านขนเศษขนมปังไปไว้ในรัง ขั้น
ท่ี 2 สํารวจความหมายของคํา น้องเดย์ หนูเปลี่ยนตัวละครจากเป็นมดแดงเป็นมดดํา เด็กทุกคนให้ความร่วมมือในการแสดง
บทบาทสมมุติได้ดีทุกคน ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่ น้องกาย หนูวาดรูปมดดํากําลังต่อสู้กับมดแดง   น้องเพชร วาดรูปมด
ดําขนของและเพื่อนๆของมดดําครับ น้องโอปอ ขอให้คุณครูเขียนคําว่ามดดํามี ระเบียบหน่อยคะหนูเขียนไม่เป็น เม่ือครูเขียน
ให้ดูน้องโอปอก็เขียนตาม ขั้นที่ 4 ใช้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูล น้องวิว อ่านหนังสือเล่มใหญ่ให้เพื่อนๆฟัง น้องทิวลอกคําจาก
หนังสือเล่มใหญ่แล้วอ่านออกเสียง กาลครั้งหนึ่งมีมดดําตังหนึ่ง น้องเอย พูดว่าตรงนี้ อ่านว่ามดคําต่อสู้กับมดแดงใช่มัยคะ น้อง
โดนัท หนูขอเปิดหนังสือเล่มใหญ่เพื่อนับจํานวนมดได้มัยคะ น้องโอเปิ้ล และเพื่อนๆ เขียนสมุดเล่มเล็กจากซ้ายไปขวา 
       สรุปสัปดาห์ท่ี 4 พฤติกรรมด้านการอ่านเด็กสามารถชี้บอกตัวพยัญชนะหรือตัวเลขจากหนังสือนิทานและบอกครูได้ว่า
อ่านว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไร หลังจากอ่านหนังสือนิทานจะนํามาตั้งคําถาม เกี่ยวกับเรื่องในนิทานแสดงความคิดเห็น
และสร้างนิทานตามจินตนาการของตนเอง เปลี่ยนเรื่องด้วยตนเองโดยอิสระส่งผลถึงพฤติกรรมด้านการเขียน วาดรูปท่ีเป็น
ความคิดของตนเองผ่านการทําสมุดเล่มเล็กส่วนตัวของตนเองสร้างนิทานจากแรงจูงใจภายในของตนเอง พฤติกรรมการคิดที่
สร้างสรรค์มีจินตนาการไม่เหมือนใคร สร้าง ผลงานด้านศิลปะของตนเองให้เพื่อนดูได้ เช่น การตัดกระดาษรูปมดรูปแบบต่างๆ
เป็นต้น 
       สัปดาห์ท่ี 5 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องเพื่อนบ้านของฟลุ๊ค ขั้นที่ 1 การกําหนดเรื่อง เด็กทุกคนช่วยกัน
แต่งนิทาน เด็ก 30 คน พูดแสดงความคิดเห็นเกือบทั้งห้องมีไม่พูดอยู่ 4 คน น้องฟลุ๊ค เล่าให้ครูฟังว่าบ้านหนูอยู่พฤกษา 13 
เพ่ือนบ้านอยู่แน่นไปหมด น้องไอซ์ พูดว่า บ้านหนูก็อยู่พฤกษา 13 คนบางคนชอบทิ้งขยะ หนูเห็นบ่อยครับ เค้าไม่ท้ิงลงถังขยะ 
น้องอิงอิง พูดว่า บ้านหนูอยู่พฤกษา12 แถวบ้านหนูบางบ้านของเยอะมากขยะเต็มไปหมดคะ  ขั้นท่ี 2 สํารวจความหมายของ
คํา  ครูถามว่าในนิทานเรื่องนี้มีใครทําอะไรบ้าง น้องเพชร บอกว่า มีคนอยู่ใกล้บ้านของฟลุ๊ค ฟลุ๊คมีเพื่อนบ้านติดๆกันครับ เอา
คํานี้ครับ เพ่ือนบ้านของฟลุ๊ค ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่ เด็กๆแบ่งกลุ่มกันวาดภาพทั้งหมด 5 กลุ่ม วาดภาพบ้านในหมูบ้าน
ของตนเอง น้องแพรว พูดว่า หนูวาดบ้านของหนูกับบ้านของ น้องโอมคะ น้องน้ําฝน บอกว่า ท่ีหมูบ้านของหนูมีสระว่ายน้ําคะ
หนูเคยไปว่ายน้ําคะ น้องปาล์มม่ีพูดว่า ท่ีหมู่บ้านของหนูมีสนามเด็กเล่นคะหนูวาดสนามเด็กเล่นได้มัยคะ ขั้นที่ 4 ใช้หนังสือ
เป็นแหล่งข้อมูล น้องกาย อ่านหนังสือเล่มใหญ่คนเดียวแล้วพุดว่า บ้านของน้องฟลุ๊คสวย มากครับ ตรงนี้อ่านว่าเพื่อนบ้านของ
น้องฟลุ๊คไม่ชอบทําความสะอาดบ้าน น้องสกาย เปิดดูภาพบ้านแต่ละหลังแล้วนํามาวาดรูปตามแบบ 
       สรุปสัปดาห์ท่ี 5 พฤติกรรมด้านการอ่านเด็กสามารถอ่านนิทานแล้วนํามาสนทนากับเพ่ือน จับกลุ่มเพื่อเล่นเกมทายคํา 
เช่นลองนับดูชิว่า บ้านมีท้ังหมดกี่หลัง มีสีอะไรบ้าง อ่านเรื่องในนิทานได้ชัดเจนสนุกกับการอ่านเปิดหนังสือนิทานที่ทําเสร็จ
แล้วมากข้ึนโดยที่ไม่มีใครบอก พฤติกรรมด้านการเขียนพัฒนาดีขึ้นกล้ามเนื้อมือสามารถควบคุมการเขียนได้ดีขึ้น รู้จักการเว้น
วรรคในการเขียน สัญลักษณ์ของประโยคคําถาม  
       สัปดาห์ท่ี 6 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องสัตว์โลก ขั้นท่ี 1 การกําหนดเรื่อง เด็กทุกคนให้ความสนใจกับ
หน่วยนี้มาก น้องปาร์ตี้ พูดว่า หนูชอบสัตว์น้ําท่ีมีปลาฉลาม ปลาโลมา ปูและปลาครับ น้องอะตอมพูดว่า หนูชอบสัตว์เลี้ยงคะ 
ท่ีบ้านหนูเลี้ยงสุนัข กับ แมว คะ น้องก้อย พูดว่า หนูชอบนกคะ น่ารักดี น้องใบเตย พูดว่า หนูชอบ สิงโตคะ  ขั้นที่ 2 สํารวจ
ความหมายของคํา ครูอ่านนิทานท่ีเด็กแต่งขึ้นมาแล้วให้เด็กอ่านตามและถามว่าจะมีใครแก้ไขตรงไหนมัยคะ น้องวิว พูดว่า            
คุณพ่อ คุณแม่ไปกลับน้องน้ําฝนดีกว่าคะ น้องปาร์ต้ี หนูคิดว่าให้เพิ่มสัตว์น้ําลงไปด้วยคะ ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่ เด็ก
แบ่งกลุ่มกันทํางานด้วยตัวเองว่าจะไปอยู่กลุ่มไหน โดยท่ีครูวางแผ่นกระดาษไว้ 5 กลุ่ม มีกลุ่มสัตว์น้ํา สัตว์บก สัตว์ครึ่งบกคร่ึง
น้ํา  ใครอยากทําตรงไหนให้เดินไปทําตามกลุ่มเลย ขั้นที่ 4 ใช้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูล น้องปาร์ตี้ หนูอยากวาดรูปปลาฉลามให้
เหมือนหนังสือเล่มใหญ่ครับ น้องน้ําฝนบอกให้ครูอ่านให้ฟังด้วยคะ 
       สรุปสัปดาห์ท่ี 6 พฤติกรรมด้านการอ่านเด็กสามารถอ่านให้เพื่อนฟังอย่างตั้งใจพร้อมกับชี้ภาพได้ท้ังเล่มมีการแสดง
บทบาทสมมุติเป็นครูแล้วให้เพื่อนอ่านตามผลัดกันนําอ่าน สนทนาในกลุ่มเพื่อนถึงนิทานเล่มใหญ่เพิ่มประสบการณ์ของตนเอง
ในการเลี้ยงสัตว์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนแล้วนํามาเขียนคํา วาดรูปสัตว์ท่ีตนเองเลี้ยง พฤติกรรมด้านการเขียนเด็กจะ
ขอบมากวาดภาพแล้วเขียนคําเขียนคําจากภาพวาดสัตว์ เช่น ปลา ม้า เสือ ลิง ได้ถูกต้องเพราะเกิดจากความสนใจและ
สนุกสนานในการเรียนรู้ 
       สัปดาห์ท่ี 7 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องอาหารมีประโยชน์ ขั้นที่ 1 การกําหนดเรื่อง ครูให้เด็กเลือกว่า
จะทําอาหารอะไรดี น้องใบเตยแนะนําว่าหนูอยากทําแซนวิสแล้วจัดกิจกรรมการทําขนมปังแซนวิช เด็กทุกคนชนใจทํากิจกรรม
การทําแซนวิช หลังจากทําเสร็จแล้วครูให้เด็กแต่งนิทาน  น้องเอยพูดว่าหนูคิดว่าหนูจะทํา แซนวิชไส้สับปะรดกวน น้องปาร์ตี้
พูดว่า หนูอยากทําไส้ปูอัดใส่ชีส น้องใบหม่อนพูดว่า หนูจําข้ันตอนการทําได้คะ เอาขนมปังมา 1 ชิ้นทาไส้ท่ีชอบแล้วนําขนมปัง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อีกชีนมาปะกบ เท่านี้ก็เสร็จแล้วคะ  ขั้นที่ 2 สํารวจความหมายของคํา น้องวิว พูดว่า หนูอยากให้ชื่อเรื่องเป็นขนมปังแซนวิช
คะ ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่ น้องเอย ปาร์ตี้ วิว  ช่วยกันวาดรูปการทําขนมปังแซนวิช น้องเอยบอกว่าขั้นที่ 1 เราต้อง
เตรียมขนมปังก่อน วิววาดเลย ปาร์ตี้ พูดว่า เราขอวาดไส้นะเราชอบไส้แยมสับปะรด ขั้นท่ี 4 ใช้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูล น้อง
กัน เราจะถามกรุ๊ปนะว่า วิธีขนมปังแซนวิชมีกี่ขั้นตอน น้องกรุ๊ปอ่านในหนังสือเล่มใหญ่แล้วตอบว่านี้ไงมี 4 ขั้นตอน 
       สรุปสัปดาห์ท่ี 7 พฤติกรรมด้านการอ่านเด็กจําคําสําคัญได้รวดเร็วทีมีเครื่องหมาย เช่น คําว่า “แซนวิช” ส่วนใหญ่เขียน
คําได้ถูกต้องอ่านขันตอนการทําแซนวิชให้ครูฟังได้ พฤติกรรมการเขียน วาดรูปขั้นตอนการทําแซนวิชได้กูกต้อง  
       สัปดาห์ท่ี 8 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องขับข่ีอย่างปลอดภัย ขั้นที่ 1 การกําหนดเรื่อง น้องอิม พูดว่า 
กลับจากโรงเรียนหนูกับอายทําการบ้านเสร็จหนูก็ขี่จักรยานแข่งกัน น้องอาย พูดว่า แต่อิมชอบขี่รถเร็วจนล้มหัวแตกคะ ขั้นที่ 
2 สํารวจความหมายของคํา น้องกาย พูดว่า ขี่จักรยานอย่างปลอดภัยต้องเพิ่มน้องอิม กับ น้องอายด้วยครับ น้องปาร์ตี้ พูดว่า 
หนูว่าต้องให้มีเนื้อเรื่องในนิทานต้องให้น้องอิม และ น้องอายไปเที่ยวกับคุณแม่ด้วย น้องวิว พูดว่าแล้วก็ไปเดินเล่นบนถนนจน
ไม่ระวังตัว รถเบรคเสียงดัง เอี้ยด  ขั้นที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่ น้องกาย พูดว่า หนูขอวาดรูปคนขับรถตู้น้องไตตั้น พูดว่า 
คุณครูเขียนคําว่าขับขี่ปลอดภัยอย่างไรครับหนูเขียนไม่ถูก  น้องทิว พูดว่า ภาพสุดท้ายน่าจะเป็นลูกโปร่งครับ ขั้นที่ 4 ใช้
หนังสือเป็นแหล่งข้อมูล น้องโมจิ พูดว่า หนูอ่านคําว่าขับขี่อย่างปลอดภัยได้คะ 
       สรุปสัปดาห์ท่ี 8 พฤติกรรมด้านการอ่านเด็กจะอ่านหนังสือนิทานแล้วแสดงคําพูดข้อความเป็นภาษาของตนเอง อ่านให้
ผู้อ่ืนฟังมีความม่ันใจในการแสดงพฤติกรรมด้านการอ่านดี้ อ่านจบแล้วแต่ชอบที่จะอ่านซํ้า มีความสุขในการอ่าน เปิดหนังสือ
จากหน้าไปหลัง อ่านคนเดียวเสียงดัง พฤติกรรมด้านการเขียน เขียนดีขึ้นเป็นประโยค คนที่เขียรไม่ได้จะเขียนพยัญชนะได้ดีขึ้น
ขอครูวาดภาพ สนใจการวาดแทนการเขียนพยัญชนะ การเขียนเว้นช่องว่างมีระเบียบดีขึ้น มีวางแผนการทํางานเป็นทีมร่วมกัน
ได้ดีขึ้น มีความคิดจินตนาการดีขึ้นเกือบทุกคน 
       สัปดาห์ท่ี 9 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องโลกสวยด้วยมือเรา ขั้นที่ 1 การกําหนดเรื่อง น้องมายด์ พูดว่า
หนูชอบให้บ้านสะอาด หนูช่วยเก็บถุงพลาสติกในบ้านคะหนูอยากให้ตัวละครเป็นหมูเก็บถุงพลาสติกคะ น้องมาร์ค พูดว่าเอา
เรื่องลูกหมูสามตัวดีกว่า น้องไอซ์ พูดว่าลูกหมูตัวแรกไปเที่ยวทะเล น้องปันปัน พูดว่าแล้วไปเจอปลาวาฬนอนตายอยู่ ขั้นที่ 2 
สํารวจความหมายของคํา น้องมาร์ค พูดว่า ต้องมีคุณหมอไปตรวจท้องของปลาวาฬด้วย น้องอชิ พูดว่าแล้วต้องผ่าดูว่าตาย
เพราะอะไรคะ  ขั้นที่ 3  สร้างหนังสือเล่มใหญ่  น้องอชิ หนูวาดลูกหมูท้ังสามตัวท่ีหน้าปกคะ  น้องอิงอิง ถามครูว่าเมืองเขียน
แบบนี้ใช่มัยคะ  น้องปู พูดว่า หนูอ่านได้ คํานี้อ่านว่าปลาวาฬ แล้วคําว่าสกปรกนี้มีความหมายว่าอะไรคะ  ขั้นที่ 4 ใช้หนังสือ
เป็นแหล่งข้อมูล น้องอชิเล่านิทานเล่มใหญ่ให้เพื่อนฟัง เปิดทีละหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย และยังทําสมุดเล่มเล็กเพื่อ
เก็บไปบ้านบอกครูว่าจะไปเล่านิทานให้คุณแม่ฟัง เด็กทุกคนเล่านิทานเรื่องนี้ได้ทุกคน บางคนอ่านได้เกือบท้ังเล่ม  บางคนอ่าน
ได้ดีขึ้นเพราะจําได้ว่า ตัวเองเขียนว่าอย่างไร 
       สรุปสัปดาห์ท่ี 9 พฤติกรรมด้านการอ่านพัฒนาดีขึ้นสังเกตจากการชวนเพื่อนมาอ่านหนังสือ การหยิบหนังสือมาอ่านช่วง
เช้าก่อนเข้าแถว การขอยืมหนังสือนิทานเล่มใหญ่ไปอ่านต่อที่บ้านสลับเรื่องจนครบทั้ง 9 เรื่อง สังเกตจากมีพฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรื่องที่อ่านกับเพื่อนแล้วคุยกันในแต่ละเรื่องอย่างสนุกสนาน พฤติกรรมด้านการเขียนมีพัฒนาดีขึ้นสังเกตการวนหัว
พยัญชนะ การเขียนคํา การสะกดคํา 
       สัปดาห์ท่ี 10 การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เรื่องกลางวันกลางคืน ขั้นที่ 1 การกําหนดเรื่อง น้องกัน พูดว่า
กลางวันหนูเห็นแสงสว่างมองเห็นหมด น้องกัน พูดว่าคําว่ากลางวัน หนูเขียนได้  ว   ไม้หันอากาศ น วัน คะ น้องก้อย อ่านคํา
ว่ากลางและกลางคืน ได้คะ น้องปาร์ตี้พูดว่า หนูชอบกลางคืนอากาศเย็นนอนสบาย และก่อนนอนยังเห็นดวงจันทร์มีแสงสว่าง
ด้วย ขั้นที่ 2 สํารวจความหมายของคํา น้องเพชรพูดว่าหนูขอใช้คําว่าเทวดากลางวัน กับเทวดากลางคืนแทนคําว่าเทพเจ้า
กลางคืน เทพเจ้ากลางวันครับ  ขั้นที่ 3สร้างหนังสือเล่มใหญ่  น้องลูกปัด พูดว่า หนูจะตัดสิ่งที่มองเห็นตอนกลางวัน และ สิ่งที่
มองเห็นกลางคืน แล้วปะคนละหน้า น้องโดนัท พูดกับน้องอิงอิงว่า เราจะวาดภาพคนทํางานกลางวันให้ดูนะ ขั้นที่ 4 ใช้
หนังสือเป็นแหล่งข้อมูล น้องอิมพูดว่า หนูเขียนคําว่ากลางวัน กลางคืนไม่เป็นคะ ครูให้ไปเปิดหนังสือแล้วลอกตาม ครูให้เด็ก
เขียนปรากฏการธรรมชาติในตอนกลางวันและกลางคืน และอนุญาตให้เปิดดูในหนังสือเล่มใหญ่เพื่อหาข้อมูลได้ 
            สัปดาห์ท่ี 10 พฤติกรรมการอ่านของเด็กขึ้นจากการประเมินแบบทดสอบคําอ่านตามที่ครูกําหนดแล้วให้เด็กวงกลม 
ส่วนใหญ่อ่านได้ดีขึ้น เด็กท่ีอ่านไม่ได้ก็สามารถอ่านคําง่ายๆได้ดีขึ้นจากท่ีอ่านไม่ได้เลย เด็กมีการเปิดภาพได้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกระตือรือร้นแย่งกันหยิบหนังสือมาอ่าน พฤติกรรมด้านการเขียน เขียนคําได้ถูกต้องสนใจการเขียน วาดรูป พร้อม
เขียนคําอธิบายสั้นๆได้ 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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            สรุปผลการวิจัยเมื่อแยกเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
            1. ด้านการอ่าน พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยด้านการอ่านสูงขึ้นกว่าก่อนการได้รับกิจกรรมการทํา
หนังสือเล่มใหญ่ ในระหว่าง 1-10 สัปดาห์ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่เป็นการจัดสภาพการณ์ให้เด็กได้
เรียนรู้การอ่านผ่านผลงานการเขียน เรียนรู้การเขียนผ่านการอ่านมีกระบวนการจัดทําหนังสือเล่มใหญ่ท่ีส่งเสริมการอ่านทุก
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1.กําหนดเรื่องนิทาน ครูจะให้เด็กแสดงความคิดเห็นแล้วเขียนตามที่เด็กแต่งนิทานบางช่วงต้องวาดภาพ
พร้อมกับเขียนคําอ่านลงไปเด็กจะจําได้ว่า ภาพนก เขียนว่า นก ขั้นท่ี 2 สํารวจความหมายของคํา ขั้นตอนนี้เด็กก็จะ
เปลี่ยนแปลงคําแล้วจะใช้คําท่ีเป็นภาษาของตนเอง เช่น เสียงรถเบรก  ดังเอี๊ยด  เด็กก็จะอ่านได้เข้าใจโดยเร็วเพราะเป็นคําพูด
ท่ีเกิดจากตนเองเสนอความคิดเห็นเป็นภาษาของตนเองคิดข้ึนมา ขั้นตอนที่ 3 สร้างหนังสือเล่มใหญ่เด็กจะเรียนรู้การอ่านจาก
ผลงานการเขียน เด็กจะเขียนคําว่า สวัสดีคะ พร้อมกับมีภาพการสวัสดี เด็กจึงนึกออกว่าคํานี้อ่านว่า สวัสดีคะ ขั้นตอนที่ 4 ใช้
หนังสือเล่มใหญ่เป็นแหล่งข้อมูล เช่น เมื่อเด็กมีความสงสัยในคําอ่าน คํานี้อ่านถูกต้องมัยก็จะเปิดหนังสือเล่มใหญ่เพื่อดูภาพ
จากนั้นเด็กจะอ่านซํ้าเพ่ือทบทวน จากการอ่านซํ้าบ่อยๆส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นด้านการอ่านดีขึ้น การรู้
หนังสือขั้นต้นด้านการอ่านแม้ว่าเด็กจะอ่านไม่ได้เลยแต่เมื่อเด็กผ่านประสบการณ์จากกิจกรรมที่เกิดความพอใจ ทําให้เด็กเกิด
ความสนใจกระตุ้นพฤติกรรมการอ่านได้ดีขึ้น 
            2. ด้านการเขียน เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ มีพฤติกรรมการรู้หนังสือด้านการเขียน
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ ส่งเสริมการอ่านเขียน
ไปพร้อมกันเด็กจะนําสิ่งที่ได้ในการอ่านมาเขียนขีดเขียน ก่อนการทดลองเด็กจะเขียนอย่างสะเปะสะปะไม่สามารถบังคับมือได้
มีการวาดเส้นทั้งแนวดิ่งและแนวนอน หลังจากใช้กิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่เด็กจะมีการพัฒนาในการเขียนเริ่มมี
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นการเริ่มต้นสื่อสารด้วยการวาดภาพสร้างแบบในการวาดของตน สัญลักษณ์แรกที่เด็กใช้ทําขึ้นได้แก่ 
รูปคน เพราะ เป็นสิ่งใกล้ตัวมากท่ีสุด การใช้สัญลักษณ์ภาษาเขียน ได้แก่ การใช้ตัวอักษร หรือภาพในการสื่อ เขียนจากซ้ายไป
ขวา จากบนลงล่างเขียนจากการลอกแบบ เป็นต้น  
 จากข้อมูลดังกล่าวพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัยเป็นการแสดงออก เช่น ความเข้าใจในการฟัง นิทาน 
ฟังเพื่อน และการโต้ตอบกับหนังสือ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน แสดงความเข้าใจผ่านท่าทาง การกระทําภาษา 
และสามารถเขียนในสิ่งที่ตนเองพูด อ่านแล้วเขียน หรือ เขียนแล้วอ่านการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ส่งผลให้พัฒนา
พฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยทั้งโดยรวมและแยกรายได้ ด้านการอ่าน การเขียน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น
กิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยได้  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ในการพัฒนาพฤติกรรมการู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่เป็นกิจกรรมที่เด็ก
ลงมือกระทําด้วยตัวเอง เด็กจะสนใจ ซักถาม แสดงความคิดเห็น ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารผ่าน กระบวนการคิด เกิดการ
ค้นพบคํา เกิดนวัตกรรมในการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้วิจัยควรประเมินพฤติกรรมด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์นอกจากพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นควรเพิ่มหัวข้อการประเมินเด็กให้มากขึ้น 

2. ในการพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีใช้
เวลานานเพราะมีหลายขั้นตอนประกอบกับเด็กมีความสามารถแตกต่างกัน ควรให้เวลาในการทํากิจกรรมให้มากขึ้น เช่น การ
ระบายสี เรื่องเพื่อนบ้านของฟลุ๊ค เด็กต้องระบายสีเยอะมากเพื่อให้ ได้ภาพท่ีเป็นหมู่บ้านการใช้เวลา 10.00-10.30 น ไม่
เพียงพอ ต้องเพิ่มเวลาไปอีก ในวันต่อไป หรือให้ระบายสีหลังจากเด็กมีเวลาว่าง 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
             1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพราะจากการ
วิจัยนี้พบว่านอกจากเด็กจะพัฒนาการรู้หนังสือขั้นต้นเพิ่มขึ้นยังส่งผลถึงการพัฒนาการด้านทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในทุก
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ 
ด้านอื่นๆเช่น  การจัดกิจกรรมการการวาดภาพประกอบนิทาน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย 
 2. จากการวิจัยในครั้งนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็กปฐมวัยด้านการอ่านมาก
ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาการอ่านให้ดีขึ้นในระดับต่อไป 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

46
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การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครูการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดระยอง จนัทบุรีและตราด 
Network Participation Affecting Job Performance among   Teachers at 

Non-formal Education Centers in Rayong, Chantaburi and Trat Province 
ปัทมา  กะจะวงษ์,  นริศ  สวัสดี,  เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์             

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  2) การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3) หาความสัมพันธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย        
4) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด จํานวน 97 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และแบบสอบถามการ
ปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 และ .97 ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ใน
ระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ในระดับมาก 3) การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  4) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ คือY’ = 2.07 + .52X  และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Zy

’= .55Zx
 

คําสําคัญ : 1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย, การปฏิบัติงานของครู, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to : 1) study network participation  2) job performance 
among teachers at non-formal education centers 3) relationship between network participation  and 
4) job performance among teachers at non-formal education centers and created predict equation of 
network participation affecting job performance among teachers at non-formal education centers.  
The samples of this research were 97 teachers of non-formal education centers in Rayong Chantaburi 
and Trat Province by simple random sampling. The research instruments of network participation of 
non-formal education center test and of job performance among teachers at non-formal education 
centers test. That showed the alpha-coefficient level of test’s reliability were .98 and .97. The statistics 
were Mean, Standard Deviation, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and Simple Regression 
Analysis. 
 The results of study were as follows : 1) Network participation of non-formal education 
centers were at the high level, 2) Job performance among teachers at non-formal education centers 
were at the high level, 3) The relationship between network participation and job performance 
among teachers at non-formal education centers was positively at the middle level with the statistical 
significance level of .01, and  4) The network participation affecting job performance among teachers 
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2 
 
at non-formal education centers with the statistical significance level of .01 that created predict 
equation in raw scores was’ Ŷ = 2.07 + .52X  and predict equationin standard scores was yẐ

 = .55Zx 

Keywords: Participation of Network, Teachers′Performancen, Non-formal Informal Education  
  
บทนํา 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต  
โดยมีความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาคือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์       
ท้ังร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  หลักการจัดการศึกษายึดหลักว่า เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ให้สังคมมีส่วนร่วม      
ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การศึกษานอกระบบเป็น
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัด  
และประเมินผล และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ   ศักยภาพ
ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 2-6 )  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  เป็นหน่วยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีตั้งอยู่ในระดับตําบล  โดยมีหลักการทํางานท่ียึด
ชุมชนเป็นฐานในการทํางานและการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  พร้อมท้ังสร้างและ
ขยายภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย เพื่อประสานและเชื่อมโยง
การดําเนินงานจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชนและภาคประชาชน  (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553 : 2)  
 การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือห้องเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล ซ่ึงตั้งอยู่ในระดับตําบลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตําบล  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี โดยครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ท้ังนี้เพื่อต้องการให้เกิดการผลักดันกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทาง
สังคม ปัจจุบนัหน่วยงานและสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการประสานร่วมมือกันจัดการ
เรียนรู้กับภาคีเครือขา่ยมาอย่างต่อเนื่อง   ( สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ม.ป.ป. :  
2-3)  ภาคีเครือข่าย หมายถึง บุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  องค์กร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและองค์กรอื่นๆ รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืนที่มิได้สังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีส่วนร่วมหรือมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551 : 2)                    

ภาคีเครือข่ายหน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเครือข่ายทางสังคมที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ มีเป้าหมายในการทําร่วมกันคือ  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  ซ่ึงในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
สื่อสาร  การคมนาคม ประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีเป็นเปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน  ไม่สามารถพึ่งพา
ได้  มีหนี้สิน  ขาดโอกาส  พลาดโอกาสทางการศึกษา  ขาดทักษะชีวิตในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล  การแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการทํางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                

ดังนั้นภาคีเครือข่ายจึงมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาก  ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดระยองจันทบุรี  และตราด  เพื่อนําผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการปฏิบัติงาน
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการปฏิบัติงานของครูการศึกษา               
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด จํานวน 128 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด  จํานวน 97 คน ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการปฏิบัติงานของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน   
1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจํานวน 77 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  1.1  ด้านการวางแผนงาน  จํานวน 19 ข้อ   

 1.2  ด้านการประสานงาน  จํานวน 22 ข้อ   
 1.3  ด้านความร่วมมือ   จํานวน 18 ข้อ   
 1.4  ด้านการทาํงานร่วมกัน   จํานวน 9 ข้อ   
 1.5  ด้านการประเมินผล  จํานวน 9 ข้อ   
ตอนที่ 2  การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 83 ข้อแบ่งเป็น          

4 ด้าน ประกอบด้วย 
  1.1  ด้านบริหารจัดการ  จํานวน 27 ข้อ   

 1.2  ด้านกิจกรรมหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จํานวน 43 ข้อ 
 1.3  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน จํานวน 3 ข้อ  
 1.4  ด้านการนิเทศ ติดตามและรายงานผล จํานวน 10 ข้อ 
 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีวิธีดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  นิยามปฏิบัติการของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.  เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ในที่นี้ คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)        
5 ระดับ  

3.  สร้างข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จํานวน 77 ข้อความ และข้อความ           
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 83 ข้อความ 
 4.  นําข้อความที่สร้างขึ้นทั้งหมดมาปรับปรุงภาษาให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แล้วจัดเรียงข้อความตาม
รูปแบบของการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อความรายข้อ  นําแบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อความ
รายข้อไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ลงความเห็นว่าข้อความแต่ละข้อตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่แล้วนํามาตรวจให้



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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4 
 
คะแนนโดยให้ 1 คะแนน ถ้าลงความความเห็นว่าตรง ให้ 0 คะแนน ถ้าลงความความเห็นว่าไม่แน่ใจ และให้ -1 คะแนน
ถ้าลงความเห็นว่าไม่ตรง แล้วนําข้อมูลท่ีได้ไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อความรายข้อด้วยวิธีการหาค่าดรรชนี 
IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยนําคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง  5 คน มาหาค่าเฉลี่ยรายข้อแล้ว
คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปนําไปใช้สร้างแบบวัดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและแบบวัดการ
ปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ข้อความที่ใช้วัดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
จํานวน 77 ข้อ มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 และได้ข้อความที่ใช้วัดการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน 83 ข้อ มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 
 5. นําข้อความที่คัดเลือกไว้ตามข้อ 4. มาสร้างเป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดเรียงข้อความหรือข้อคําถาม
ตามลําดับของตัวแปรโดยการสุ่ม (Random) แล้วนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรีและสระแก้ว จํานวน 40 คน นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-Total Correlation) คัดเลือกข้อท่ีมีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป
ได้ข้อความที่ใช้วัดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จํานวน 77 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ .42 ถึง .86 และได้
ข้อความที่ใช้วัดการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน 83 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก 
(r) ตั้งแต่ .22 ถึง .78 
 6.  นําข้อความที่คัดเลือกไว้ตามข้อ 5. สร้างเป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดเรียงข้อความหรือข้อคําถาม
ตามลําดับของตัวแปรโดยการสุ่ม (Random) แล้วนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยหรือกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ครั้ง
แรก จํานวน 40 คน แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาคํานวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach.1990 : 202-204) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายเท่ากับ .98 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เท่ากับ .97 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อขอความอนุเคราะห์จากสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด เพื่อขอความร่วมมือในการทําวิจัย 

2. ผู้วิจัยนําสําเนาหนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัยติดต่อสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเดือนเมษายน 2560 – 
เดือนกรกฏาคม 2560  เก็บข้อมูลได้ร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Χ ) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลระดับการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยวิธีหา
ค่าเฉลี่ย (Χ )และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) 
 4. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)   
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติพ้ืนฐาน 
1.  ค่าเฉลี่ย (Χ )    2.  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1.  หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารายข้อโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความและเนื้อหาที่วัด 

(Index  of  Item-Objective  Congruence : IOC) ด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
2.  หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-

Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบบั 
3. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α -Coefficient) ตามวิธีของ      

ครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 1.  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
 2.  การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  

ตัวแปรพยากรณ์ n = 97
อันดับท่ี 

 
ระดับ Χ  S.D.

X1 4.12 .67 1 มาก 
X2 4.06 .67 3 มาก 
X3 4.03 .76 5 มาก 
X4 4.05 .72 4 มาก 
X5 4.11 .70 2 มาก 
Xtot 4.07 .70 มาก 

 จากตาราง  แสดงว่า การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอยู่ในระดับมาก(Χ =4.07 และ S.D. = .70) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านการวางแผนงาน       
(Χ =4.12 และ S.D. = .67)  2) ด้านการประเมินผล (Χ =4.11และ S.D. = .70) 3) ด้านการประสานงาน (Χ =4.06 
และ S.D. =.67) 4) ด้านการทํางานร่วมกัน (Χ =4.05 และ S.D.= .72) และ 5) ด้านความร่วมมือ (Χ =4.03 และ   
S.D. =.76) ตามลําดับ 
 การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ตัวแปรเกณฑ์ n = 97 อันดับท่ี ระดับ Χ  S.D.
     Y1  4.19 .67 2 มาก 

Y2 4.19 .65 1 มาก 
Y3 4.10 .68 4 มาก 
Y4 4.14 .65 3 มาก 
Ytot 4.18 .66 มาก 

 จากตาราง แสดงว่า การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ในระดับมาก    
(Χ = 4.18 และ S.D. = .66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย คือ 1) กิจกรรมหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล (Χ = 4.19 และ S.D. =.65)                
2) ด้านบริหารจัดการ (Χ =4.19และ S.D. = .67)  3) ด้านการนิเทศ ติดตามและรายงานผล (Χ = 4.14 และ S.D.= 
.65)  และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (Χ = 4.10 และ S.D.= .68) 

2. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลางที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์รายด้าน  พบว่า 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 2.1 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการวางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.01 กับการปฏิบัติงานของครูด้านการบริหารจัดการ  ด้านกิจกรรมหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 2.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการประสานงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.01 กับการปฏิบัติงานของครูด้านการบริหารจัดการ ด้านกิจกรรมหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลและด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับด้านการ
นิเทศ ติดตามและรายงานผล   
 2.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านความร่วมมือมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.01 กับการปฏิบัติงานของครูด้านการบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05กับด้านกิจกรรมหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลและด้าน
การนิเทศ ติดตามและรายงานผล 
 2.4  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการทํางานร่วมกันมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.01 กับการปฏิบัติงานของครูด้านการบริหารจัดการ  ด้านกิจกรรมหลักของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2.5 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการประเมินผลมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 กับการปฏิบัติงานของครูด้านการบริหารจัดการ และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
กับด้านกิจกรรมหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและ   
ด้านการการนิเทศ ติดตามและรายงานผล   
 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยรวมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยโดยรวม  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ดังนี้ 
 3.1 สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ คือ Y’ = 2.07 + .52X  
 3.2 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Zy

’= .55Zx 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการปฏิบัติงานของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อยู่ในระดับมากท้ังในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้าน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ ด้านการวางแผนงาน ด้านการประเมินผล ด้านการทํางานร่วมกัน ด้านการประสานงาน และด้านความ
ร่วมมือ ท้ังนี้เพราะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชมุชน องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอ่ืน ๆ รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืนที่
มิได้สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีส่วนร่วมในกาดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการดําเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทําให้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรม การส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สามารถขับเคลื่อนการทํางานไปได้ด้วยดี ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มอบนโยบายด้านการศึกษา ข้อ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาและส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย และมี
ส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา หันมาให้ความสนใจการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ภาครัฐและ
เอกชนส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานที่ ให้เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ปรับปรุงให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต ให้ทันสมัย เพิ่มบทบาทของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ สร้างแรงจูงใจในการเข้าชม ได้เรียนรู้อย่างสนุกและ
เพ่ิมจินตนาการให้กับเด็ก รวมถึงควรนําปราชญ์ชมุชนที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ ทําให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกสถาบันการศึกษาควรนําปราชญ์ชุมชน มาสร้าง
คุณค่าเพิ่มขึ้นโดยขึ้นทะเบียนให้สังคมได้รับรู้รับทราบ และสร้างความร่วมมือ สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับปราชญ์ชุมชน และ
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

52

7 
 
นําเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทําให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : ฉ)  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ  วงศ์วุฒิ (2555 : 4-5, 60-62, 73-77) เรื่อง
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียง
คํา จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน คือ ด้านการทํางานร่วมกัน  ด้านความร่วมมือ  
ด้านการประเมินผล  ด้านการประสานงานและดา้นการวางแผน  
 การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านบริหารจัดการด้านกิจกรรมหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล และด้านการนิเทศ ติดตามและรายงานผล ท้ังนี้เพราะการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในตําบลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย    
ในพื้นที่โดยครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้น มอบนโยบายด้านการศึกษา  การพัฒนาครูมีการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านครูให้ชัดเจนและขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการผลิตและพัฒนาครู โดยผลิตครูมืออาชีพรับประกันการมีงานทําวางแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทาง การศึกษาอย่างเป็นระบบเปลี่ยนการอบรมครูให้เป็นในเชิงรุก คอื สร้างทีมลงไปทําการฝึกอบรมครู    
ในพื้นที่โดยตรง เพื่อไม่ต้องให้ครูออกจากห้องเรียนและทอดทิ้งนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดครูในสาขาที่ขาดแคลน    
โดยผลักดันให้คุรุสภาออกประกาศเพื่อกําหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ผ่อนปรนให้ผู้ท่ีมีคุณวุฒิสาขา
ขาดแคลนสามารถขอหนังสืออนุญาตปฏิบัติ การสอนได้โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จากนั้นพัฒนาตนเพื่อให้ได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพครู  ในภายหลัง รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูท้ังในระยะสั้นระยะปานกลางและระยะยาว สิ่งที่สําคญัที่สุด
ท่ีครูต้องพัฒนา คือ ปรับและพัฒนาวิธีการสอนของตนให้มีคุณภาพ ยึดการพัฒนาเด็กเป็นหลัก และใช้เวลาให้มากขึ้นใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและเกดิคุณภาพต่อตัวเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : ง)  ซ่ึงสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิพัฒน์  ซ่ือสัตย์ (2555 : 135) เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในเขตภูมิภาคตะวันตก พบว่า ระดับการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลอยู่ในระดับมาก 

2.  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซ่ึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
และการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถอธิบายซ่ึงและกันได้ร้อยละ 30.25 
ท้ังนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  ไม่ว่าจะเป็นบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่นๆ ทําให้การมี   ส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา    นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  และสามารถขับเคลื่อนการทํางานไปได้ด้วยดี ซ่ึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในตําบล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
โดยครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านบวกประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้น มอบนโยบายด้านการศึกษา ข้อ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย และมีส่วนรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาหันมาให้ความสนใจการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการเรียนรู้
ท้ังในและนอกสถานที่ ให้เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต ให้ทันสมัย 
เพิ่มบทบาทของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ สร้างแรงจูงใจในการเข้าชม ได้เรียนรู้อย่างสนุกและเพิ่มจินตนาการให้กับเด็ก 
รวมถึงควรนําปราชญ์ชุมชนที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะต่างๆ ทําให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  ทุกสถาบันการศึกษาควรนําปราชญ์ชุมชนมาสร้างคุณค่าเพ่ิมข้ึนโดยขึ้น
ทะเบียนให้สังคมได้รับรู้รับทราบ และสร้างความร่วมมือ สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับปราชญ์ชุมชน และนําเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา การถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทําให้เกิดสังคมแห่ง  การเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้ และข้อ 4  พัฒนาครู 
กําหนดยุทธศาสตร์ด้านครูให้ชัดเจนและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการผลิตและพัฒนาครู โดยผลิตครู
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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มืออาชีพ รับประกันการมีงานทํา วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนการอบรมครูให้
เป็น  ในเชิงรุก คือ สร้างทีมลงไปทําการฝึกอบรมครูในพื้นที่โดยตรง เพื่อไม่ต้องให้ครูออกจากห้องเรียนและทอดทิ้ง
นักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดครูในสาขาที่ขาดแคลน โดยผลักดันให้คุรุสภาออกประกาศเพื่อกําหนดประเภทวิชาและ
สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ผ่อนปรนให้ผู้ท่ีมีคุณวุฒิสาขาขาดแคลนสามารถขอหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนได้ โดยไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพ จากนั้นพัฒนาตนเพื่อให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูในภายหลัง รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ท้ังในระยะ
สั้น  ระยะปานกลาง และระยะยาว สิ่งที่สําคัญที่สุดท่ีครูต้องพัฒนา คือ ปรับและพัฒนาวิธีการสอนของตนให้มีคุณภาพ 
ยึดการพัฒนาเด็กเป็นหลัก และใช้เวลาให้มากข้ึนใน  การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและเกิดคุณภาพต่อตัว
เด็ก ดังนั้นจึงทําให้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย   มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
และการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถอธิบายซ่ึงและกันได้ร้อยละ 30.25  
 3.  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  จากความสัมพันธ์ระหว่างการมี  ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการ
ปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .55 นั้น สามารถสร้างสมการพยากรณ์การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการคํานวณหา
ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ 2.07 ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ .52 
และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้เท่ากับ .55  ซ่ึงสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
ดิบ คือ Ŷ = 2.07 + .52Xหมายความว่า ถ้าการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพิ่มข้ึน 1 ส่วน จะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของครูของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสูงขึ้น .52 ส่วน หรือการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีขึ้นร้อยละ 52 และสามารถสร้างสมการ

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
∧

yZ  = .55 xZ หมายความว่า ในรูปคะแนนมาตรฐานถ้าการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายเพิ่มขึ้น 1 ส่วน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสูงขึ้น.55 ส่วน
หรือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย               
ดีขึ้นร้อยละ 55 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่ส่งผลการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ควรจัดประชุมชี้แจงกระบวนการทํางานและประเมินติดตามผล เพื่อให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วม อันจะนําไปสู่
การร่วมกันจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือปวงชนอย่างแท้จริง 
 2. เครือข่ายควรมีส่วนร่วมให้คําแนะนําปรึกษาการจัดการความรู้ร่วมกันในพื้นที่ตามแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ด้าน
กิจกรรมหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยต่อไป และเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้ลึกซ้ึงมากย่ิงขึ้นและเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า จึงขอเสนอแนะวิธีการวิจัยต่อไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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เปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย 

และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน  
A COMPARISON OF MANDARIN CHINESE LEARNING STRATEGIES AND 

GUIDELINES FOR LEARNING AND TEACHING FOR THAI STUDENTS 
ภูเทพ  ประภากร  

สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย
สองกลุ่ม คือผู้เรียนชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้เรียนชาวไทยระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 ผู้เรียนชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
ภาษาจีน จํานวน 62 คน และ กลุ่มที่ 2 คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์
ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย ผลการวิจัยพบว่าจากการเปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน กล่าวคือศึกษาในหนังสือ ตําราท่ีสถานศึกษาจัดหาให้เป็นหลัก  

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางเพิ่มเติมคือความสนใจของตัวผู้เรียน ปัญหา อุปสรรค
สําคัญในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทยคือสับสนการใช้ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนกลาง 

 งานวิจัยให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่ต้องควบคุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ด้านครู อาจารย์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนําไปใช้สื่อสารได้
จริงในสถานการณ์ต่างๆ ผู้สอนนํางานวิจัยและอาศัยการเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กับ
ภาษาจีนกลางเข้ามาช่วย ด้านผู้เรียนต้องนําความรู้จากการศึกษามาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลองอย่างสม่ําเสมอ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางให้สอดคล้องกับสภาพการศึกษาของผู้เรียนชาวไทย               
คําสําคัญ : รูปแบบการศึกษา, ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง, ผู้เรียนชาวไทย, แนวทางพัฒนาการเรียนการสอน 
 

Abstract 

The aims of the present study were 1) to compare Thai students’ Mandarin Chinese learning 
strategies 2) to explore developmental guidelines for teaching Mandarin Chinese grammar. The 62 
senior high school students who were studying Mandarin Chinese were selected as the first group 
participant. The second group were the 28 third-year Chinese major students. The instrument used 
for collecting the data included a questionnaire about Mandarin Chinese grammar learning strategies. 
The findings revealed that there were no statistically significant differences about how the two groups 
learned Mandarin Chinese grammar. They both chiefly relied on learning material provided by school 
or university.  

The additional factors affecting learning strategies were the students’ self-interesting in 
learning Mandarin Chinese and the confusion between Thai and Mandarin Chinese grammar usages.  
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เปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย 

และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน  
A COMPARISON OF MANDARIN CHINESE LEARNING STRATEGIES AND 

GUIDELINES FOR LEARNING AND TEACHING FOR THAI STUDENTS 
ภูเทพ  ประภากร  

สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย
สองกลุ่ม คือผู้เรียนชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้เรียนชาวไทยระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 ผู้เรียนชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
ภาษาจีน จํานวน 62 คน และ กลุ่มที่ 2 คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 28 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์
ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย ผลการวิจัยพบว่าจากการเปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน กล่าวคือศึกษาในหนังสือ ตําราท่ีสถานศึกษาจัดหาให้เป็นหลัก  
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สําคัญในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทยคือสับสนการใช้ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนกลาง 

 งานวิจัยให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่ต้องควบคุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ด้านครู อาจารย์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนําไปใช้สื่อสารได้
จริงในสถานการณ์ต่างๆ ผู้สอนนํางานวิจัยและอาศัยการเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กับ
ภาษาจีนกลางเข้ามาช่วย ด้านผู้เรียนต้องนําความรู้จากการศึกษามาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลองอย่างสม่ําเสมอ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางให้สอดคล้องกับสภาพการศึกษาของผู้เรียนชาวไทย               
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Abstract 

The aims of the present study were 1) to compare Thai students’ Mandarin Chinese learning 
strategies 2) to explore developmental guidelines for teaching Mandarin Chinese grammar. The 62 
senior high school students who were studying Mandarin Chinese were selected as the first group 
participant. The second group were the 28 third-year Chinese major students. The instrument used 
for collecting the data included a questionnaire about Mandarin Chinese grammar learning strategies. 
The findings revealed that there were no statistically significant differences about how the two groups 
learned Mandarin Chinese grammar. They both chiefly relied on learning material provided by school 
or university.  

The additional factors affecting learning strategies were the students’ self-interesting in 
learning Mandarin Chinese and the confusion between Thai and Mandarin Chinese grammar usages.  
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The research also provided recommendation for further development. Students’ learning 
and teaching process should be controlled by teachers qualitatively and quantitatively. In other 
words, learning materials should be properly designed to meet the students’ real-life situation and 
integrated the previous researches which have already compared the similarities and differences 
between Thai and Mandarin Chinese grammar usages for better understanding. Also, the learning 
strategies of Mandarin Chinese should be appropriately in lined with Thai students’ context. 
Keywords: Learning strategies, Mandarin Chinese grammar, Thai students, Development of learning 
               and teaching 

บทนํา 
 ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารและเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงการพัฒนาของมนุษย์ การศึกษาภาษาใดภาษาหนึ่งย่อมต้อง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับไวยากรณ์หรือกฎเกณฑ์ของภาษานั้นๆ เนื่องจากการศึกษาภาษา คือการศึกษากฎเกณฑ์และ
วิธีการใช้ท่ีต้องอาศัยการฝึกฝน จดจํา ลองผิดลองถูก เพื่อนําไปใช้สนทนาในชีวิตประจําวัน หากไม่มีกฎเกณฑ์หรือหลัก
ไวยากรณ์แล้ว การสื่อสารย่อมไม่บรรลุผล นอกจากนี้ไวยากรณ์ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างคํา การเรียงประโยค จนยากที่จะ
แยกออกได้ ดังนั้นหากศึกษาแนวทางการศึกษาไวยากรณ์ในปัจจุบันได้มาก จะสามารถมีแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษานั้นได้หลากหลายเช่นกัน อันจะนํามาสู่การพัฒนา ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถเกิดทักษะการ
สื่อสาร การใช้คําศัพท์ได้ถูกต้อง เหมาะสมตรงกับเจตนาของตนเอง เนื่องจากการศึกษาไวยากรณ์เป็นส่วนสําคัญของ
ภาษาจีนกลาง จึงจัดให้เป็นรายวิชาบังคับเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนในระดับปริญญาตรี ดังนั้นรูปแบบการศึกษา
ไวยากรณ์ของผู้เรียนจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง ผู้สอนจึงต้องตระหนักถึงการสร้างให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญและเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของรายวิชานี้  

แต่ทว่าปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางประสบปัญหาเป็นอันดับต้นของทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
กล่าวคือ การศึกษากระจุกตัวอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม และไม่นําไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ผู้เรียนและผู้สอน            
ยึดการศึกษาเฉพาะที่ตําราเขียนไว้ จนทําให้รายวิชานี้มีลักษณะคล้ายไม้กระดานที่แข็ง หรือแม้กระทั่งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาทุกแห่งไม่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง เพียงนําเนื้อหาไวยากรณ์
ภาษาจีนแทรกไว้ในรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ตัวผู้สอนเองขาดการอธิบายหรือเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง
ระหว่างไวยากรณ์ภาษาจีนกลางและภาษาไทย ส่งผลให้ผู้เรียนยังสับสนวิธีการใช ้

ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษารูปแบบ สภาพ และวิธีการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทยใน
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาแนวทางพัฒนาการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ให้สอดคล้องกับลักษณะและ
บริบทของผู้เรียนชาวไทย และเปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาระหว่างผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
ภาษาจีนกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาเหตุท่ีนําผู้ เรียนทั้งสองกลุ่มมา
เปรียบเทียบกัน เนื่องจากการศึกษาภาษาจีนทั้งสองระดับการศึกษากําหนดเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาจีนใกล้เคียงกัน และใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถือว่าเป็นการเริ่มศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนระดับพ้ืนฐานที่สําคัญ เนื่องด้วยผู้เรียนจะสามารถ
สื่อสารภาษาจีนได้แม่นยําตามหลักภาษาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการศึกษาในระดับนี้ อีกท้ังเมื่อผู้เรียนมาศึกษาไวยากรณ์
ภาษาจีนเฉพาะทางมากขึ้นในระดับอุดมศึกษา มักจะพบปัญหาเรื่องการใช้ไวยากรณ์ท้ังการพูดสื่อสารและการเขียน
บรรยายผิดบ่อยครั้ง ผู้วิจัยเมื่อรับหน้าท่ีสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนพบว่าปัญหาการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนท่ีสําคัญ
คือผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ไวยากรณ์ท่ีแตกต่างกันมาก ส่งผลให้การศึกษาภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาต้องย้อนกลับไปสอน
ไวยากรณ์พ้ืนฐานใหม่อีก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการทราบที่มาและรูปแบบวิธีการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของ
ผู้เรียนทั้งสองระดับ เพื่อศึกษาและใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยในการออกแบบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลาง รวมถึงสามารถนําไปเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิชาการสู่สาธารณะ มีความสําคัญต่อการออกแบบการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้อีกด้วย  

 
 

3 
 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนภาษาจีน และในระดับอุดมศึกษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ให้สอดคล้องกับผู้เรียนชาวไทยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา 

 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัย 
 เพ่ือให้งานวิจัยนี้ มีข้อมูลท่ีครบรอบด้าน และสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางท่ีเป็น
จริง ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้เรียนชาวไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัด
ลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 62 คน กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีเรียนวิชาภาษาจีนตามที่
สถานศึกษาจัดให้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 กลุ่มที่ 2 ผู้เรียนชาวไทยระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จํานวน 28 คน กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน 2  
 2. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสอบถามรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของ
ตัวผู้เรียน โดยสอบถามถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกรูปแบบการศึกษาของผู้เรียน ได้แก่ 
      1) รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง             
       2) ปัญหา อุปสรรคในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 
      3) ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลางของตน รวมถึงสอบถามวิธีการนําความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางไปใช้สื่อสาร                        
ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะทําให้งานวิจัยนี้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางได้
ตรงตามสภาพจริงของผู้เรียนชาวไทย 

1. ขอบเขตด้านระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดระยะเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงสอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาท้ังสองแห่ง และเริ่มลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลหลังจากเปิดเรียนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเดือน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนข้อมูลของตนเองได้อย่างแท้จริง และเห็น
ถึงปัญหา อุปสรรคการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของตนเองชัดเจนมากขึ้น 
 4. ปัญหาการวิจัย 
    4.1 ผู้เรียนชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีนกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีรูปแบบหรือกลวิธีการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่  
    4.2 ผู้เรียนชาวไทยมีทัศนคติ ตระหนกัถึงความสําคัญหรือประโยชน์ของไวยากรณ์ภาษาจีนกลางหรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนภาษาจีน และในระดับอุดมศึกษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ให้สอดคล้องกับผู้เรียนชาวไทยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา 

 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัย 
 เพ่ือให้งานวิจัยนี้ มีข้อมูลที่ครบรอบด้าน และสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางท่ีเป็น
จริง ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้เรียนชาวไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัด
ลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 62 คน กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีเรียนวิชาภาษาจีนตามที่
สถานศึกษาจัดให้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 กลุ่มที่ 2 ผู้เรียนชาวไทยระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จํานวน 28 คน กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน 2  
 2. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสอบถามรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของ
ตัวผู้เรียน โดยสอบถามถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรูปแบบการศึกษาของผู้เรียน ได้แก่ 
      1) รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง             
       2) ปัญหา อุปสรรคในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 
      3) ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลางของตน รวมถึงสอบถามวิธีการนําความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางไปใช้สื่อสาร                        
ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะทําให้งานวิจัยนี้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางได้
ตรงตามสภาพจริงของผู้เรียนชาวไทย 

1. ขอบเขตด้านระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดระยะเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงสอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาท้ังสองแห่ง และเริ่มลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลหลังจากเปิดเรียนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเดือน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนข้อมูลของตนเองได้อย่างแท้จริง และเห็น
ถึงปัญหา อุปสรรคการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของตนเองชัดเจนมากขึ้น 
 4. ปัญหาการวิจัย 
    4.1 ผู้เรียนชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีนกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีรูปแบบหรือกลวิธีการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่  
    4.2 ผู้เรียนชาวไทยมีทัศนคติ ตระหนกัถึงความสําคัญหรือประโยชน์ของไวยากรณ์ภาษาจีนกลางหรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 孟国（2011:11-15）และ 鲁健骥（1994:49-64）ให้กรอบแนวคิดในการพิจารณา แยกแยะรูปแบบ

และสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน สําหรับผู้เรียนชาวต่างชาติไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
1. อุปสรรคสําคัญของการเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางคืออะไร 
2. สาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางคืออะไร 
3. กลวิธีการแก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางมีอะไรบ้าง 
หลักสามประการข้างต้นนี้ ผู้วิจัยนํามาเป็นพื้นฐานการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย นอกจากนี้จากการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และทฤษฎีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการศึกษา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี จึงกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพ 1 
 
     รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ 
ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย 
 
  - ศึกษาในห้องเรียน                                การนําความรู้ไปใช้                             แนวทางการพัฒนา               
  - ศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน                    สื่อสารของผู้เรียน                              การเรียนการสอน     
  - ศึกษาโดยมีครูเป็นผู้นําทางหลัก 
  - รูปแบบการศึกษาเฉพาะทาง 
  - ศึกษาเฉพาะเรื่องที่ใช้ผิด 
           
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ด้านคุณค่าเชิงวิชาการ งานวิจัยนี้สามารถเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นและเพิ่มพูนความรู้ด้านรูปแบบการศึกษา 
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย ทําให้มีข้อมูลท่ีทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านคุณค่าเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนใน 
ปัจจุบันสามารถนําผลการวิจัยไปจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษาของ
ตนได้ นําไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทยได้ในอนาคต 
 
วิธีดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ อันดับแรกผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ท่ี 
เกี่ยวข้อง และเนื้อหาในรายวิชาภาษาจีนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน 
รวมถึงแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เรียนท้ังสองกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในสถานศึกษาของตนเอง   

ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง รูปแบบการศึกษา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย รูปแบบของแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย และตอนที่ 3 แบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางปัจจุบันได้อย่าง
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เต็มที่ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วนํามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคําถามแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ แล้วนําข้อมูลท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญ
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อคําถาม โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนคีวามสอดคล้องตั้งแต่ .05 ขึ้นไป แล้วจึงนําแบบสอบถาม
ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่ม ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาท้ังหมด 90 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อผู้ตอบตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงนํา  
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดกระทําโดยใช้สถิติเบื้องต้นตรวจสภาพข้อมูลท่ีรวบรวมมา วิเคราะห์ข้อมูล แยกประเภท
ข้อมูล ในขั้นนี้ลงมือสร้างตารางแจกแจงความถี่ ต่อจากนั้นแปลงความถี่เป็นตัวเลขเพ่ือจะได้ใช้สถิติวิเคราะห์ แล้วจึง
คํานวณออกมาในรูปร้อยละ สร้างแผนภูมิ ตารางเพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้เปรียบเทียบ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ท้ังสองกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
75.56 มีอายุระหว่าง 17-18 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 58.89 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาศึกษาภาษาจีนอยู่ท่ี 3 - 4 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.89 และส่วนใหญ่เริ่มเรียนภาษาจีนกลางครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 48.89 
รายละเอียดในแต่ละระดับชั้นมีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.58 มีอายุระหว่าง 17 – 18 ปี และมีระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนอยู่ท่ี 
3 – 4 ปี ร้อยละ 45.16 ส่วนกลุ่มตัวอย่างระดับปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
82.14 อายุ 19 – 20 ปี และมีระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนอยู่ท่ี 5 – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 
 ในด้านรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เริ่มศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลางอย่างจริงจังเมื่อเข้าสู่การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 65.56 แหล่งศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
ท่ีกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเลือกตอบมากที่สุดคือสถานศึกษาของตน ร้อยละ 85.56 เพราะมีครู อาจารย์อธิบายวิธีการใช้ 
ทําให้เข้าใจง่ายมากกว่าศึกษาด้วยตนเอง อันดับรองลงมาคือศึกษาจากสื่อออนไลน์ ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันกวดวิชา 
และอนัดับท่ีเลือกตอบน้อยที่สุดคือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

นอกจากนี้เมื่อสอบถามถึงวิธีการหรือรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม 
พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่อยู่ในตํารา แบบเรียนที่สถานศึกษาจัดหาให้เท่านั้น ร้อยละ 27.60 อันดับ
รองลงมาคือหาหนังสือไวยากรณ์ภาษาจีนกลางมาอ่านเพิ่มเติม ร้อยละ 16.67 และอันดับสุดท้ายที่เลือกตอบคือไม่สนใจ       
ท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน ร้อยละ 1.56 รายละเอียดดังตารางด้านล่าง 

ตารางที่ 1 รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางแบบใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

คําตอบ จํานวนผู้ตอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ รวมสองกลุ่มตัวอย่าง 
ม.ปลาย อุดมศึกษา ม.ปลาย อุดมศึกษา จํานวนการตอบ ร้อยละ 

(1) ศึกษาจากตํารา แบบเรียน           
ท่ีสถานศึกษาจัดหาให้ 34 19 27.87 27.15 53 27.60 

(2) หาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติม 17 15 13.93 21.43 32 16.67 
(3) ฝึกทําแบบฝกึหัดบ่อยๆ 24 8 19.67 11.43 32 16.67 
(4) นํามาเปรียบเทียบกับภาษาไทย 20 11 16.39 15.71 31 16.15 
(5) ศึกษาจากสื่อออนไลน์ คลิปการสอน 15 11 12.30 15.71 26 13.54 
(6) ทดลองนําไปใช้ในสถานการณ์จําลอง 9 5 7.38 7.14 14 7.29 
(7) ไม่สนใจศึกษาเพิ่มเติม 3 0 2.46 0.00 3 1.56 
(8) อ่ืนๆ 0 1 0.00 1.43 1 0.52 

รวม 122 70 100 100 192 100 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

595 
 

เต็มที่ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วนํามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคําถามแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ แล้วนําข้อมูลท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญ
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อคําถาม โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนคีวามสอดคล้องตั้งแต่ .05 ขึ้นไป แล้วจึงนําแบบสอบถาม
ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่ม ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาท้ังหมด 90 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือผู้ตอบตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงนํา  
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดกระทําโดยใช้สถิติเบื้องต้นตรวจสภาพข้อมูลท่ีรวบรวมมา วิเคราะห์ข้อมูล แยกประเภท
ข้อมูล ในขั้นนี้ลงมือสร้างตารางแจกแจงความถี่ ต่อจากนั้นแปลงความถี่เป็นตัวเลขเพื่อจะได้ใช้สถิติวิเคราะห์ แล้วจึง
คํานวณออกมาในรูปร้อยละ สร้างแผนภูมิ ตารางเพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้เปรียบเทียบ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ท้ังสองกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
75.56 มีอายุระหว่าง 17-18 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 58.89 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาศึกษาภาษาจีนอยู่ท่ี 3 - 4 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.89 และส่วนใหญ่เริ่มเรียนภาษาจีนกลางครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 48.89 
รายละเอียดในแต่ละระดับชั้นมีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.58 มีอายุระหว่าง 17 – 18 ปี และมีระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนอยู่ท่ี 
3 – 4 ปี ร้อยละ 45.16 ส่วนกลุ่มตัวอย่างระดับปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
82.14 อายุ 19 – 20 ปี และมีระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนอยู่ท่ี 5 – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 
 ในด้านรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เริ่มศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลางอย่างจริงจังเมื่อเข้าสู่การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 65.56 แหล่งศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
ท่ีกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเลือกตอบมากที่สุดคือสถานศึกษาของตน ร้อยละ 85.56 เพราะมีครู อาจารย์อธิบายวิธีการใช้ 
ทําให้เข้าใจง่ายมากกว่าศึกษาด้วยตนเอง อันดับรองลงมาคือศึกษาจากสื่อออนไลน์ ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันกวดวิชา 
และอนัดับท่ีเลือกตอบน้อยที่สุดคือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

นอกจากนี้เมื่อสอบถามถึงวิธีการหรือรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม 
พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่อยู่ในตํารา แบบเรียนที่สถานศึกษาจัดหาให้เท่านั้น ร้อยละ 27.60 อันดับ
รองลงมาคือหาหนังสือไวยากรณ์ภาษาจีนกลางมาอ่านเพิ่มเติม ร้อยละ 16.67 และอันดับสุดท้ายท่ีเลือกตอบคือไม่สนใจ       
ท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน ร้อยละ 1.56 รายละเอียดดังตารางด้านล่าง 

ตารางที่ 1 รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางแบบใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

คําตอบ จํานวนผู้ตอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ รวมสองกลุ่มตัวอย่าง 
ม.ปลาย อุดมศึกษา ม.ปลาย อุดมศึกษา จํานวนการตอบ ร้อยละ 

(1) ศึกษาจากตํารา แบบเรียน           
ท่ีสถานศึกษาจัดหาให้ 34 19 27.87 27.15 53 27.60 

(2) หาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติม 17 15 13.93 21.43 32 16.67 
(3) ฝึกทําแบบฝกึหัดบ่อยๆ 24 8 19.67 11.43 32 16.67 
(4) นํามาเปรียบเทียบกับภาษาไทย 20 11 16.39 15.71 31 16.15 
(5) ศึกษาจากสื่อออนไลน์ คลิปการสอน 15 11 12.30 15.71 26 13.54 
(6) ทดลองนําไปใช้ในสถานการณ์จําลอง 9 5 7.38 7.14 14 7.29 
(7) ไม่สนใจศึกษาเพิ่มเติม 3 0 2.46 0.00 3 1.56 
(8) อ่ืนๆ 0 1 0.00 1.43 1 0.52 

รวม 122 70 100 100 192 100 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เม่ือสอบถามเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม 

พบว่า ในสถานศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางแยกออกมาโดยเฉพาะ แต่ใน
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรจัดให้มีเรียนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1 และไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 2 ต่อเนื่องกัน 
กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในชั้นเรียน ส่วนใหญ่ต้องการให้ครู 
อาจารย์ผู้สอนชาวไทยมาสอนมากที่สุด เพราะอธิบายเข้าใจง่าย ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดศัพท์วิชาการที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ได้
ดีกว่า ทําให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น อันดับรองลงมาคือครู อาจารย์ชาวจีน สําหรับเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางท่ีกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ต้องการศึกษามากท่ีสุดคือการสร้างคําและชนิดของคําในภาษาจีนกลาง รองลงมาคือส่วนประกอบของประโยค
ในภาษาจีนกลาง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้พบว่า แบบเรียนหรือหนังสือที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ประกอบการ
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางคือ � � 教程 ซ่ึงสัมพันธ์กับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนระดับ            
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ปัญหา อุปสรรคในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทยทั้งสองกลุ่มพบว่า ปัญหา อุปสรรค               
ท่ีสําคัญที่สุดของการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มคือสับสนการใช้ระหว่างภาษาไทยกับ
ภาษาจีนร้อยละ 36.68 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง พบว่า เกิดจากตัวผู้เรียนเองถึงร้อยละ 47.78 
เม่ือถามถึงวิธีการทบทวนหรือหาความรู้เรื่องไวยากรณ์ภาษาจีนเพิ่มเติม พบว่า ส่วนใหญ่กลับเลือกทบทวนเฉพาะบาง
เรื่องเท่านั้น ร้อยละ 61.11 แต่ทบทวนเป็นประจํามีเพียงร้อยละ 3.33 รายละเอียดดังตารางด้านลา่ง 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของกลุ่มตัวอย่าง

มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
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พบว่า ในสถานศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางแยกออกมาโดยเฉพาะ แต่ใน
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรจัดให้มีเรียนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1 และไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 2 ต่อเนื่องกัน 
กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในชั้นเรียน ส่วนใหญ่ต้องการให้ครู 
อาจารย์ผู้สอนชาวไทยมาสอนมากที่สุด เพราะอธิบายเข้าใจง่าย ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดศัพท์วิชาการที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ได้
ดีกว่า ทําให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น อันดับรองลงมาคือครู อาจารย์ชาวจีน สําหรับเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางท่ีกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ต้องการศึกษามากท่ีสุดคือการสร้างคําและชนิดของคําในภาษาจีนกลาง รองลงมาคือส่วนประกอบของประโยค
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มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

61
7 

 

ตารางที่ 2 ปัญหาหรืออุปสรรคสําคัญในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนของตนเอง 

คําตอบ จํานวนผู้ตอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ รวมสองกลุ่มตัวอย่าง 
ม.ปลาย อุดมศึกษา ม.ปลาย อุดมศึกษา จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

(1) ครู อาจารย์สอนไม่รู้เรื่อง                2 0 3.23 0.00 2 2.22 
(2) ตนเองไม่ชอบเรียนไวยากรณ์อยู่แล้ว 15 1 24.19 3.57 16 17.78 
(3) สับสนการใชร้ะหว่างภาษาไทยกับ
ภาษาจีนกลาง               15 18 24.19 64.29 33 36.68 

(4) แบบเรียนอธิบายไม่เข้าใจ ใช้ภาษา
วิชาการ 6 2 9.68 7.14 8 8.88 

(5) เรียนแล้ว ไม่ได้นําไปใช้                  8 1 12.90 3.57 9 10 
(6) ตนเองไม่กล้าใช้ไวยากรณ์สื่อสาร 15 5 24.19 17.86 20 22.22 
(7) อ่ืนๆ 1 1 1.62 3.57 2 2.22 

รวม 62 28 100 100 90 100 
 

ตารางที่ 3 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของตนเอง 

คําตอบ จํานวนผู้ตอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ รวมสองกลุ่มตัวอย่าง 
ม.ปลาย อุดมศึกษา ม.ปลาย อุดมศึกษา จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

(1) ครู อาจารย์ผู้สอนและวิธีการสอน      19 10 30.65 35.72 29 32.23 
(2) ตัวผู้เรียนเอง 29 14 46.76 50 43 47.78 
(3) แบบเรียน หนังสือเรียน                  2 1 3.23 3.57 3 3.33 
(4) ขาดสภาพแวดล้อมทางภาษาจีน 6 3 9.68 10.71 9 10 
(5) เพ่ือนในชั้นเรียน                          2 0 3.23 0.00 2 2.22 
(6) เวลาเรียนน้อยเกินไป 4 0 6.45 0.00 4 4.44 

รวม 62 28 100 100 90 100 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ด้านรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางผู้เรียนชาวไทยท้ังสองกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือมีรูปแบบการศึกษาเบื้องต้นเหมือนกันคือศึกษาจากตํารา แบบเรียน เอกสารการสอนที่สถานศึกษาจัดหาให้ก่อน 
หลังจากนั้นจะมีผู้เรียนกลุ่มหนึ่งหากตนเองศึกษาแล้วไม่เข้าใจจึงพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือ
หรือศึกษาหาความรู้นอกตํารา สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนชาวไทยที่ไม่นิยมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน สอดคล้องกับผลการตอบแบบสอบถามเรื่องนอกเวลาเรียนมีการทบทวนหรือศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีนกลางเพิ่มเติมหรือไม่ คําตอบท่ีมีผู้เลือกตอบน้อยท่ีสุดคือทบทวนสม่ําเสมอ 
สาเหตุหนึ่งเกิดจากการให้ความสําคัญและรูปแบบการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา อีกท้ังการเรียนการสอน
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางมักจะถูกนําไปแทรกไว้กับรายวิชาภาษาจีนทั่วไป หรือภาษาจีนเบื้องต้นมากกว่าจะนํามาจัดแยก
เป็นอีกรายวิชา อีกสาเหตุมาจากตัวผู้เรียนเอง ผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่เม่ือศึกษาไวยากรณ์ในภาษาที่สองแล้วยังไม่เข้าใจ 
ส่งผลให้ไม่กล้าใช้ไวยากรณ์เรื่องนั้นสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพราะกลัวใช้ผิด และเกิดความรู้สึกอายท่ีจะใช้ ไม่กล้าลอง
ผิดลองถูก จนกลายเป็นพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้ไวยากรณ์เรื่องนั้น สอดคล้องกับบทความและงานวิจัยของ     

� 海洋 (2010),宋歌 (2011) กล่าวว่าผู้เรียนชาวไทยที่ศึกษาภาษาที่สองมักเลือกใช้คําศัพท์หรือรูปประโยคที่ตนเอง
คุ้นเคยก่อนเสมอ และหลีกเลี่ยงไม่ใช้รูปประโยคท่ีซับซ้อน มักใช้ประโยคความเดียว คําศัพท์พ้ืนฐานเท่านั้น เพื่อป้องกัน
ตนเองไม่ให้สื่อสารผิดพลาด ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนแล้วกลบัไม่นําไปใช้สื่อสาร จะย่ิงเกิดความไม่เข้าใจมากขึ้น 

2. ด้านกระบวนการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในปัจจุบัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สังเกตได้ว่า
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทยมากที่สุดคือตัวผู้เรียนเอง 
รองลงมาคือครู อาจารย์ผู้สอน รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม

7 
 

ตารางที่ 2 ปัญหาหรืออุปสรรคสําคัญในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนของตนเอง 

คําตอบ จํานวนผู้ตอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ รวมสองกลุ่มตัวอย่าง 
ม.ปลาย อุดมศึกษา ม.ปลาย อุดมศึกษา จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

(1) ครู อาจารย์สอนไม่รู้เรื่อง                2 0 3.23 0.00 2 2.22 
(2) ตนเองไม่ชอบเรียนไวยากรณ์อยู่แล้ว 15 1 24.19 3.57 16 17.78 
(3) สับสนการใชร้ะหว่างภาษาไทยกับ
ภาษาจีนกลาง               15 18 24.19 64.29 33 36.68 

(4) แบบเรียนอธิบายไม่เข้าใจ ใช้ภาษา
วิชาการ 6 2 9.68 7.14 8 8.88 

(5) เรียนแล้ว ไม่ได้นําไปใช้                  8 1 12.90 3.57 9 10 
(6) ตนเองไม่กล้าใช้ไวยากรณ์สื่อสาร 15 5 24.19 17.86 20 22.22 
(7) อ่ืนๆ 1 1 1.62 3.57 2 2.22 

รวม 62 28 100 100 90 100 
 

ตารางที่ 3 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของตนเอง 

คําตอบ จํานวนผู้ตอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ รวมสองกลุ่มตัวอย่าง 
ม.ปลาย อุดมศึกษา ม.ปลาย อุดมศึกษา จํานวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

(1) ครู อาจารย์ผู้สอนและวิธีการสอน      19 10 30.65 35.72 29 32.23 
(2) ตัวผู้เรียนเอง 29 14 46.76 50 43 47.78 
(3) แบบเรียน หนังสือเรียน                  2 1 3.23 3.57 3 3.33 
(4) ขาดสภาพแวดล้อมทางภาษาจีน 6 3 9.68 10.71 9 10 
(5) เพ่ือนในชั้นเรียน                          2 0 3.23 0.00 2 2.22 
(6) เวลาเรียนน้อยเกินไป 4 0 6.45 0.00 4 4.44 

รวม 62 28 100 100 90 100 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ด้านรูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางผู้เรียนชาวไทยท้ังสองกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือมีรูปแบบการศึกษาเบื้องต้นเหมือนกันคือศึกษาจากตํารา แบบเรียน เอกสารการสอนที่สถานศึกษาจัดหาให้ก่อน 
หลังจากนั้นจะมีผู้เรียนกลุ่มหนึ่งหากตนเองศึกษาแล้วไม่เข้าใจจึงพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือ
หรือศึกษาหาความรู้นอกตํารา สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนชาวไทยที่ไม่นิยมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน สอดคล้องกับผลการตอบแบบสอบถามเรื่องนอกเวลาเรียนมีการทบทวนหรือศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีนกลางเพิ่มเติมหรือไม่ คําตอบท่ีมีผู้เลือกตอบน้อยท่ีสุดคือทบทวนสม่ําเสมอ 
สาเหตุหนึ่งเกิดจากการให้ความสําคัญและรูปแบบการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา อีกท้ังการเรียนการสอน
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางมักจะถูกนําไปแทรกไว้กับรายวิชาภาษาจีนทั่วไป หรือภาษาจีนเบื้องต้นมากกว่าจะนํามาจัดแยก
เป็นอีกรายวิชา อีกสาเหตุมาจากตัวผู้เรียนเอง ผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่เม่ือศึกษาไวยากรณ์ในภาษาที่สองแล้วยังไม่เข้าใจ 
ส่งผลให้ไม่กล้าใช้ไวยากรณ์เรื่องนั้นสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพราะกลัวใช้ผิด และเกิดความรู้สึกอายท่ีจะใช้ ไม่กล้าลอง
ผิดลองถูก จนกลายเป็นพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้ไวยากรณ์เรื่องนั้น สอดคล้องกับบทความและงานวิจัยของ     

� 海洋 (2010),宋歌 (2011) กล่าวว่าผู้เรียนชาวไทยที่ศึกษาภาษาที่สองมักเลือกใช้คําศัพท์หรือรูปประโยคที่ตนเอง
คุ้นเคยก่อนเสมอ และหลีกเลี่ยงไม่ใช้รูปประโยคท่ีซับซ้อน มักใช้ประโยคความเดียว คําศัพท์พ้ืนฐานเท่านั้น เพื่อป้องกัน
ตนเองไม่ให้สื่อสารผิดพลาด ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนแล้วกลบัไม่นําไปใช้สื่อสาร จะย่ิงเกิดความไม่เข้าใจมากขึ้น 

2. ด้านกระบวนการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในปัจจุบัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สังเกตได้ว่า
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทยมากที่สุดคือตัวผู้เรียนเอง 
รองลงมาคือครู อาจารย์ผู้สอน รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ในชั้นเรียนหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนนําเนื้อหาที่เรียนมาสื่อสารในชีวิตประจําวันจึงเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยความร่วมมือท้ังจาก
ครู อาจารย์และตัวผู้เรียน นอกจากนี้ปัจจัยด้านแบบเรียน สภาพแวดล้อม และกลุ่มเพื่อนส่งผลต่อการศึกษาของผู้เรียน
เช่นกัน การบรรยายโดยใช้ภาษาเชิงวิชาการ คําศัพท์เฉพาะทางไวยากรณ์มากเกินไป หรือขาดตัวอย่างประกอบ และ
แบบฝึกหัดท่ีหลากหลายก็ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร อีกท้ังสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนไวยากรณ์ภาษาจีน
กลางที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นําความรู้ท่ีเรียนไปใช้สนทนา เมื่อไม่ได้ใช้จนเกิดการลืม  

จากรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย (2559) ระบุตรงกันว่า ปัญหาหรืออุปสรรคสําคัญที่ส่งผลต่อการศึกษาภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทยทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาคือทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทยเองที่ขาดความกระตือรือร้น 
ความอดทนและความตั้งใจเรียนต่ํา ดังนั้นผู้สอนจึงเป็นส่วนสําคัญท่ีช่วยสร้างทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีต่อการเรียน
ภาษาจีน รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาจีนให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงสามารถทําได้โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านภาษาจีนของตน จัดนิทรรศการ การประกวด
แข่งขันภายในสถานศึกษา เพื่อกระตุ้นใหผู้้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเรียนภาษาจีนของตนเองมากขึ้น  

นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก การสัมภาษณ์และการเข้าสังเกตการเรียนการสอนพบว่าความต่อเนื่องใน
เนื้อหาวิชาภาษาจีนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาไม่สอดรับกัน รวมถึงมีการใช้แบบเรียนซํ้าซ้อนกันอยู่มาก 
ทําให้ผู้เรียนไม่ได้ศึกษาการใช้คําศัพท์หรือไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป อีกท้ังยังทําให้
ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการศึกษาภาษาจีนอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะด้านแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 

1. แนวทางการพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง 
ใช้สื่อสารได้จริงและสอดคล้องกับระดับความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนจะสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน
ของผู้เรียนได้ เริ่มต้นจากผู้สอนให้ความสําคัญกับการจัดเนื้อหา รายวิชาให้สอดคล้อง สัมพันธ์กัน จากนั้นจึงกําหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรของสาขาวิชา โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางคือ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้สื่อสารภาษาจีนได้ถูกต้อง เมื่อผู้สอนสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงควร   
มีกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้ไปลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ มากข้ึนนอกเหนือจากการทําแบบฝึกหัดในกระดาษ                
การฝึกปฏิบัติในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ วิธีการสอนแบบดั้งเดิมคือ “ครูอธิบาย นักเรียนนั่งฟัง” ทําให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ
หน่าย จําเจ ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียนชาวไทย และไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษาใน
ปัจจุบัน ผู้สอนจึงต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเรียนการสอน พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ และ
เพิ่มความหลากหลาย นอกจากนี้ครู อาจารย์ผู้สอนควรศึกษางานวิจัยและทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยยกระดับและแก้ไข
ปัญหาการเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงศึกษาหาความรู้เรื่องการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้น มิใช่ศึกษาเพียงเนื้อหาที่ระบุไว้ในแบบเรียนที่ใช้ประกอบการสอนเท่าน้ัน  
 กลวิธีการสอนข้อหนึ่งที่เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้สอนคือการเปรียบเทียบลักษณะเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีนและภาษาไทย การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการใช้เป็นการศึกษาไวยากรณ์
เบื้องต้นที่สําคัญ ลักษณะสําคัญของการเปรียบเทียบไวยากรณ์ระหว่างสองภาษานี้คือการนําสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่
ต่างกันของไวยากรณ์ท้ังสองภาษา นํามาสรุปข้อแตกต่าง แล้วดึงจุดที่เหมือนกันของทั้งสองภาษามาใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน แล้วจึงนําจุดท่ีต่างกัน เพื่อชี้ให้ผู้เรียนเห็นถึงข้อแตกต่างนั้น และเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนระมัดระวังใน
การใช้มากขึ้น ท้ังยังช่วยลดปัญหาเรื่องอิทธิพลของภาษาแม่ได้อีกด้วย  

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เนื่องด้วยผู้เรียนในแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกันทั้ง 
ระดับความรู้ วัยวุฒิ และความสามารถด้านการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกต่างดังกล่าว           
จึงเป็นเรื่องที่สําคัญ ผู้สอนจึงควรทราบถึงระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียนของตนก่อนเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การออกแบบการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องกําหนดเนื้อหาให้สอดคล้อง ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
มากท่ีสุด สําหรับผู้เรียนที่เริ่มเรียนภาษาจีนใหม่ๆ ในแต่ละบทควรสอนโครงสร้างประโยคเพียงโครงสร้างเดียว และนํา
คําศัพท์ในบทเรียนนั้นเข้ามาเชื่อมโยงกับไวยากรณ์ท่ีสอน รวมถึงทบทวนโครงสร้างเดิมท่ีเรียนไป เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียน
เข้าใจและไม่หลงลืมบทเรียนเดิม รวมถึงคํานึงถึงบทเรียนที่สอนว่าไวยากรณ์เรื่องนั้นปรากฏอยู่ในบทสนทนาหรือบทเรียน
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หรือไม่ ฝึกการถาม การตอบให้บ่อยขึ้น เพื่อวัดความเข้าใจและการนําไปใช้ของผู้เรียนทันที สิ่งหนึ่งที่การสอนไวยากรณ์
ภาษาจีนกลางจะขาดไม่ได้คือการยกตัวอย่างประกอบที่หลากหลายและใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ สุดท้ายเพื่อเป็นการ
ทบทวนและเน้นยํ้าให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการฝึกฝนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อฝึกให้ผู้เรียน
เข้าใจกฎเกณฑ์การใช้ เงื่อนไขด้านสถานการณ์ บริบททางภาษา  

3. แนวทางการผู้เรียน การมีทัศนคติท่ีดีและเป้าหมายในการศึกษาภาษาจีน ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถ
กําหนด ความสําเร็จในการเรียนภาษาจีนกลาง ดังนั้นตัวผู้เรียนเองจึงควรเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาภาษาจีน 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสําคัญมาก เพราะการศึกษาภาษาจีนในระดับพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ ย่อมเกิดจากระดับชั้นนี้เป็นอันดับแรก ถ้าผู้เรียนตั้งใจศึกษาภาษาจีน คลังคําศัพท์มีมากพอและสามารถใช้
ประโยคพื้นฐานในการสื่อสารได้ในระดับดี เมื่อไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสามารถต่อยอดความรู้และพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้ามากขึ้น ประกอบกับการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีนในปัจจุบัน
ได้รับความสนใจและมีรูปแบบการศึกษา สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการสอนทางภาษาที่น่าสนใจ และมีคุณภาพมากขึ้น 
ดังนั้นผู้เรียนจึงมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาตนเอง เมื่อถึงระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมีหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาจีน            
ท่ีหลากหลายและแนวโน้มหลักสูตรจะจัดเป็นหลักสูตรภาษาจีนเพื่อสายอาชีพมากข้ึน ดังนั้นรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลาง จึงต้องออกแบบให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลักสูตรดังกล่าว ผู้เรียนจึงควรศึกษาการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางเพ่ือ
ตอบสนองการนําไปใช้ในสายอาชีพท่ีตนต้องการ 
 การฝึกใช้แบบลองผิดลองถูก กล้าพูด กล้าเขียน กล้าแสดงออกและเลือกใช้รูปประโยคท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน พูด อ่าน และเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางที่ศึกษามาช่วยพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาจีนได้ถูกต้องและทัดเทียมเจ้าของภาษา  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในปัจจุบันของผู้เรียนชาว 
ไทย ดังนั้นงานวิจัยจึงมีลักษณะเป็นการวิจัยแบบบรรยาย มิใช่งานวิจัยเชิงทดลอง ในอนาคต ผู้วิจัยจะนํารูปแบบการสอน
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางที่หลากหลายเข้ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วจะนํามาจัดทํารายงานการวิจัยต่อไป เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนชาวไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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หรือไม่ ฝึกการถาม การตอบให้บ่อยขึ้น เพื่อวัดความเข้าใจและการนําไปใช้ของผู้เรียนทันที สิ่งหนึ่งที่การสอนไวยากรณ์
ภาษาจีนกลางจะขาดไม่ได้คือการยกตัวอย่างประกอบที่หลากหลายและใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ สุดท้ายเพื่อเป็นการ
ทบทวนและเน้นยํ้าให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการฝึกฝนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อฝึกให้ผู้เรียน
เข้าใจกฎเกณฑ์การใช้ เงื่อนไขด้านสถานการณ์ บริบททางภาษา  

3. แนวทางการผู้เรียน การมีทัศนคติท่ีดีและเป้าหมายในการศึกษาภาษาจีน ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสามารถ
กําหนด ความสําเร็จในการเรียนภาษาจีนกลาง ดังนั้นตัวผู้เรียนเองจึงควรเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาภาษาจีน 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมาก เพราะการศึกษาภาษาจีนในระดับพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ ย่อมเกิดจากระดับชั้นนี้เป็นอันดับแรก ถ้าผู้เรียนตั้งใจศึกษาภาษาจีน คลังคําศัพท์มีมากพอและสามารถใช้
ประโยคพื้นฐานในการสื่อสารได้ในระดับดี เมื่อไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสามารถต่อยอดความรู้และพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้ามากขึ้น ประกอบกับการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีนในปัจจุบัน
ได้รับความสนใจและมีรูปแบบการศึกษา สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการสอนทางภาษาที่น่าสนใจ และมีคุณภาพมากขึ้น 
ดังนั้นผู้เรียนจึงมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาตนเอง เม่ือถึงระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมีหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาจีน            
ท่ีหลากหลายและแนวโน้มหลักสูตรจะจัดเป็นหลักสูตรภาษาจีนเพื่อสายอาชีพมากข้ึน ดังนั้นรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลาง จึงต้องออกแบบให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลักสูตรดังกล่าว ผู้เรียนจึงควรศึกษาการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางเพ่ือ
ตอบสนองการนําไปใช้ในสายอาชีพที่ตนต้องการ 
 การฝึกใช้แบบลองผิดลองถูก กล้าพูด กล้าเขียน กล้าแสดงออกและเลือกใช้รูปประโยคท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน พูด อ่าน และเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางที่ศึกษามาช่วยพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาจีนได้ถูกต้องและทัดเทียมเจ้าของภาษา  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในปัจจุบันของผู้เรียนชาว 
ไทย ดังนั้นงานวิจัยจึงมีลักษณะเป็นการวิจัยแบบบรรยาย มิใช่งานวิจัยเชิงทดลอง ในอนาคต ผู้วิจัยจะนํารูปแบบการสอน
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางที่หลากหลายเข้ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วจะนํามาจัดทํารายงานการวิจัยต่อไป เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนชาวไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
เอกสารอา้งอิง 
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2551). การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย :  
           ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์.   
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียน 
           การสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน กราฟฟิค. 
� 海洋.（2010）. 中高� � 段泰国学生� � 离合� � 得研究. 硕士学位论文,广西民族大学. 

宋歌.（2011）.泰国学生� � � � 重叠式� 得偏� 研究. 硕士学位论文,广西民族大学. 

孟国.（2011）.《对外汉语十个语法难点的偏误分析》[M].北京：北京大学出版社. 

鲁健骥.（1994）.外国人学汉语的语法偏误分析[j].《语言教学与研究》. 

 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การสํารวจและยืนยันโครงสร้างของเหตุผลในการตัดสินใจเลอืกสาขาวชิาเรียน 
ของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรีในภาคตะวันออก 

Exploratoryand Confirmatory the Structure of Reasons of Selecting                      
a Major of Undergraduate Students in Eastern Region 

เจนวิทย์  วารีบ่อ 
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สํารวจและจัดกลุ่มเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนและ (2) ยืนยัน

โครงสร้างโมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและ               
ราชภัฏรําไพพรรณี ปีการศึกษา 2560 จํานวน 600 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 1 ฉบับ และแบบสอบถาม 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงสํารวจ และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า (1) การวิเคราะห์เนื้อหาสามารถจัดได้ 4 ปัจจัย คือ                  
1) เลือกตามคําแนะนําหรือเลือกตามคนอ่ืน 2) เลือกตามความต้องการของตนเอง 3) เลือกตามผลประโยชน์และ 4) ไม่มี
ทางเลือก ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ พบว่าสามารถจัดได้ 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) เลือกตามคําแนะนําและสิทธิใน
การเลือกจํากัด 2) ผลประโยชน์ท่ีดึงดูด 3) การพัฒนาตนและทําตามความฝัน 4) ค่านิยมทางสังคม 5) ความชอบส่วนตน
และ 6) ความชอบทางกายภาพและ (2) โมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนมีความคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงถึงความตรงเชิงโครงสร้างในส่วนของการพิจารณาความเที่ยงพบว่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างมีค่า
เท่ากับ 0.776 และความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้มีค่าเท่ากับ 0.391 แสดงถึงความเที่ยงของโมเดล 
คําสําคัญ: การสํารวจและยืนยัน, เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน, ภาคตะวันออก 

 
Abstract 

 
 The purposes of this researchwere :(1) to explore and group reasons to selecting a majorand 
2) to confirm the structure of reasons to selecting a major measurement model. The sample 
consisted of 600 students in the academic year 2017 atBurapha University and 
RambhaiBarniRajabhatUniversity by multi-stage random sampling. The research instruments were 
interview and a set of questionnaire. Data was analyzed using content, explorative factor and 
confirmatory factor analysis. The findings revealed that : 1) Content analysis can be organized into 
fourfactors : 1) select according to instructions/others;2) selecting accordingto own want, 3) selecting 
according to benefits; and 4) no choice.The results of explorative factor analysis showedsixfactors: 
1)instructions and limited selection rights; 2) attractive benefits; 3) development and dream of own;  
4) social values; 5)personal preference and 6) physical preference.(2) The model represented a good 
fit with the empirical datademonstrated construct validity, construct reliabilityas 0.776 and average 
variance extracted as 0.391 demonstrated reliability of model 
Keywords: exploratory and confirmatory, reasons of selecting a major, eastern region 
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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บทนํา 
 ปัจจุบันทั่วท้ังโลกกําลังประสบปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษา ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงการขาดการรู้จัก
ตนเอง ขาดการรู้จักโลกของอาชีพ และขาดการรู้จักโลกของการศึกษาต่อ (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2555) ซ่ึงผลเสียจากการลาออกกลางคันทําให้สูญเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ท้ังงบสนับสนุนจากรัฐบาล และงบจาก
ครอบครัวของนักศึกษา โดยเฉพาะในปัจจุบันค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆสูงขึ้นส่งผลให้ครอบครัว
นักศึกษารับภาระเพิ่มข้ึน สําหรับประเทศไทยมหาวิทยาลัยเริ่มออกนอกระบบมากขึ้นทําให้นักศึกษาต้องจ่ายค่าเล่าเรียน
ต่อเทอมสูงขึ้น เช่น จากการสํารวจเว็บไซต์ไทยพับลิก้า พ.ศ. 2555 พบว่า ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยบูรพาเพิ่มข้ึน
อย่างมากหลังจากออกนอกระบบในปี พ.ศ. 2551 ยกตัวอย่างคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าเล่าเรียนเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 40%  (เดอะอีสานเรคคอร์ด, 2558) ผลเสียอีกอย่างถือว่าเป็นการสูญเสียท่ีมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อบุคคล 
และสังคมได้แก่ การสูญเสียโอกาสในชีวิต นอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากแล้วนักศึกษายังเสียเวลาไปกับการเล่า
เรียนที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือเสียเวลาในการเริ่มต้นลงทะเบียนเรียนใหม่ ในสาขาวิชาใหม่ หรือสถาบันใหม่ บาง
คนอาจเลิกเรียนแล้วหันไปประกอบอาชีพรายได้ต่ํา หรือบางคนอาจกลายเป็นปัญหาของสังคม ประเทศมหาอํานาจอย่าง
สหรัฐอเมริกาตระหนักถึงความสําคัญ และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการลาออกกลางคันของนักศึกษา ซ่ึงได้มีนักจิตวิทยา 
นักวิจัย และนักสถิติจํานวนมากพยายามคิดหาวิธีในการแก้ปัญหา โดยวิธีท่ีทําการศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้หลักๆ มี 2 
วิธีวิธีท่ีหนึ่งคือการสร้างทฤษฎีความสอดคล้องทางอาชีพ เพื่อนํามาสร้างเครื่องมือการวัดความสอดคล้องทางอาชีพ หรือ
แบบวัดความสนใจในอาชีพ เช่น Strong Interest Inventory (SII) และ Self-Directed Search (SDS) ฯลฯ ซ่ึงเป็นการ
แนะแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา  ส่วนวิธีท่ีสองเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่างๆกับการ
คงอยู่ หรือการลาออกกลางคันของนักศึกษา เพื่อนํามาใช้สร้างโมเดลในการอธิบายและพยากรณ์การลาออกกลางคัน เช่น 
โมเดลการลาออกจากสถาบันของทินโต และโมเดลการลดลงของจํานวนนักศึกษาของบีน ฯลฯ ซ่ึงเป็นการทําความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น และสร้างโปรแกรมการคงอยู่เพื่อลดจํานวนการลาออกกลางคันของนักศึกษา (Floyd, 2012) 
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีความตระหนักและให้ความสนใจกับปัญหาการลาออกกลางคัน โดย
พยายามระบุนักศึกษาที่มีแนวโน้มจะไม่จบการศึกษาตามเวลาที่กําหนดและลาออกกลางคันเพื่อเข้ารับการช่วยเหลือ 
พร้อมทั้งช่วยจัดการกับอุปสรรคให้สามารถเรียนจบตามเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญในการระดมทุนเพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสําเร็จด้วยวิธีท่ีเป็นประโยชน์ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Floyd, 2012) 

สําหรับประเทศไทยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้มีความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจึง
ได้ระบุไว้ในกรอบการวิจัยประจําปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ข้อท่ี 4 ซ่ึงเขียนไว้
ว่า การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือออกจากโรงเรียนกลางคัน และ
ปัจจัยกําหนดการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับต่างๆ ผลผลิตท่ีต้องการคือองค์ความรู้การตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือออก
จากโรงเรียนกลางคัน และปัจจัยกําหนดการตัดสินใจ (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัยและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และแนวการวิจัยทาง
การศึกษาในปี 2561 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว โดยจะเน้นศึกษาเฉพาะเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
สาขาวิชาเรียนว่ามีเหตุผลใดบ้างท่ีมีผลต่อการคงอยู่หรือความสําเร็จทางการศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงในการศึกษานี้จะ
กําหนดขอบเขตไว้ท่ีการจัดกลุ่ม และยืนยันโครงสร้างเหตุผลการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน โดยใช้การรวบรวมข้อมูลท้ัง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ท่ีผู้วิจัยทําการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสํารวจ และจัดกลุ่มเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาค
ตะวันออกปีการศึกษา 2560 

2. เพื่อยืนยันโครงสร้างโมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนที่ได้จากการสํารวจนักศึกษาใน
ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคตะวันออกปีการศึกษา 2560   
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคตะวันออกปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 
1 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 45 คน และมหาวิทยาลัยรําไพพรรณี 40 คน ส่วนระยะที่ 2 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจํานวน 
600 คน ประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 300 คน และมหาวิทยาลัยรําไพพรรณี 300 คน การกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้หลักการของการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) และการวิเคราะห์ปัจจัยซ่ึง
Guadagnoli&Velicer (Nathan Zhao, 2009) อธิบายว่า กลุ่มตัวอย่างขนาด 300 หน่วยหรือมากกว่าจะมีความ
น่าเชื่อถือในการสรุปผลการวิเคราะห์สูง นอกจากนี้ Hair (2010) กล่าวว่า โมเดลท่ีมีจํานวนตัวแปรมาก และมีค่า 
Communality ต่ํา ควรใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์อย่างน้อย 500 หน่วย (สุวิมล ติรกานันท์, 2555 : 234) ซ่ึงการ
วิจัยนี้ยังไม่ทราบจํานวนตัวแปร และค่า Communality เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ป้องกันและให้เป็นไปตามเงื่อนไขจึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ท่ี 600 หน่วยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอนตอน (Multi-stage random sampling) ขั้นที่ 1 แบ่งกลุ่มสถาบันเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยกับกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงจะได้ตัวแทนในแต่ละกลุ่ม ขั้นที่ 2 ใช้คณะเป็นตัวแบ่งชั้นภูมิซ่ึงจะได้คณะที่เป็นตัวแทน และขั้น
สุดท้ายสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในแต่ละคณะซึ่งงานวิจัยจะคัดเฉพาะหน่วยตัวอย่างท่ีอยู่ชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป เพราะถือว่าเป็น
บุคคลท่ีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางการศึกษาในระดับสูง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจํานวน 1 ฉบับ มีประเด็นที่สําคัญในการสัมภาษณ์ 4 ประเด็น คือ 1) การ
เลือกคณะ 2) สาขาท่ีเรียนในปัจจุบัน 3) เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือก และ 4) การรู้จักตนเองและแนวโน้มการลาออก 

2. แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 27 ข้อคําถามเกี่ยวกับ
เหตุผลท้ังหมดในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน (ข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์) 
 การรวบรวมข้อมูล 
 ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เหตุผลในการตัดสินเลือกสาขาวิชา โดยการสัมภาษณ์นักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา 45 คน และมหาวิทยาลัยรําไพพรรณี 40 คน ซ่ึงผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเหตุผลในการตัดสินเลือกสาขาวิชา โดยแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา
จํานวน 600 คน ประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 300 คน และมหาวิทยาลัยรําไพพรรณี 300 คน ซ่ึงผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) นําข้อมูลในระยะที่ 1 จากการสัมภาษณ์มาถอดข้อความและจัด
กลุ่มข้อความเหล่านั้นตามการพิจารณาของผู้วิจัย (ใช้ดุลพินิจของผู้วิจัยในการจัดกลุ่ม) จากนั้นเขียนข้อคําถามเพื่อสร้าง
แบบสอบถาม โดยอิงข้อมูลท่ีจัดกลุ่มไว้ในตอนแรก   
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (EFA) นําข้อมูลในระยะที่ 2 จากแบบสอบถาม (สร้างขึ้นจากข้อมูลในระยะที่ 
1) มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจโดยเลือกเทคนิค Principal components ในการสกัดปัจจัย และใช้การหมุนแกนแบบ
มุมแหลม (Oblique) ด้วยวิธี Promax ท้ังนี้เพราะมีความเชื่อว่าในแต่ละปัจจัยท่ีสกัดได้มีความสัมพันธ์กัน ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจจะได้จํานวนปัจจัยท่ีเป็นโครงสร้างของเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา หรือเรียกว่าโมเดล
การวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา   
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) เป็นการยืนยันโครงสร้างหรือโมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
สาขาวิชาท่ีได้จากการวิเคราะห์เชิงสํารวจ โดยการยืนยันโครงสร้างจะทําการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง (Validity) 
และความเที่ยง (Reliability) ของโมเดล ซ่ึงนําไปสู่การคัดกรองเหตุผลการเลือกสาขาวิชาเรียนท่ีมีผลต่อความสําเร็จทาง
การศึกษาของนักศึกษาในภาคตะวันออก 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผลการวิจัย 
1. การสํารวจและจัดกลุ่มเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน แบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 เป็นการสํารวจและจัดกลุ่มเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์เนื้อหา สามารถจัดกลุ่มได้ 4 ปัจจัย คือ 
 
ตาราง 1 การจัดกลุ่มเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน 

 
กลุ่มเหตุผล เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน 

1. เลือกตามคําแนะนํา 
หรือเลือกตามคนอื่น หมายถึง การที่
นักศึกษาเลือกเรียนตามคําแนะนําของ
ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง ครู  เพื่อน 
บุคคลท่ียึดเป็นแบบอย่าง หรือตาม
กระแสสังคม 

- ผู้ปกครองให้การสนับสนุน 
- มีพ่ีหรือญาติเข้ามาเรียนก่อนแล้วในสถาบัน 
- เลือกเพราะเพื่อนชวน/เลือกตามเพื่อน 
- เลือกเรียนตามความต้องการผู้ปกครอง 
- เลือกเพราะครูแนะแนว หรือครูในโรงเรียนแนะนํา 
- มีต้นแบบหรือแบบอย่างในสายอาชีพ 
- โอกาสจบสูงคนเรียนกันเยอะ 

2. เลือกตามความต้องการของตนเอง 
หมายถึง การท่ีนักศึกษาเลือกเรียน
เพราะตอบสนองต่อความต้องการของ
ตน เช่น ความชอบและความสนใจหรือ
เพ่ือส่งเสริมทักษะ ความสามารถของ
ตนให้เพ่ิมมากขึ้น  

- มีความชอบในมหาวิทยาลัย 
- เป็นสาขาที่มีความน่าสนใจ 
- เป็นสาขาที่เหมาะสมกับความสามารถของตน 
- ความชอบรายวิชาเฉพาะของสาขานั้นๆ เช่น ฟิสิกส์, ศิลปะ, กีฬา  
ฯลฯ 
- เลือกเพราะทําเลที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของ 
มหาวิทยาลัย 

 - อยากเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ไกลบ้าน 
- อยากเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน 
- อยากพัฒนาทักษะด้านที่ยังอ่อน (เช่น การแสดงออก, การอธิบาย) 

 - เป็นสาขาที่ส่งเสริมให้แสดงความสามารถได้เต็มที่ 
3. เลือกตามผลประโยชน์หมายถึง การ
ท่ีนักศึกษาเลือกเรียนตามผลประโยชน์
ท่ีจะได้รับจากอาชีพนั้นๆ โดย
ผลประโยชน์รวมไปถึงการยอมรับทาง
สังคม รายได้ ความม่ันคง ความ
สะดวกสบายที่ได้รับจากอาชีพนั้นๆ 

- สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
- จบมาแล้วหางานได้ง่าย 
- สามารถทํางานได้หลากหลาย 
- เพื่อนําไปประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต 
- เป็นสายอาชีพที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างมากในอนาคต 
- เป็นสายอาชีพที่รายได้ดี 
- เป็นสาขาที่ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล (เป็นที่ต้องการของตลาด) 
- เป็นสายอาชีพที่มีเกียรติในสังคม 
- เป็นอาชีพที่ม่ันคงต่ออนาคต 

4. ไม่มีทางเลือก หมายถึง การที่
นักศึกษาเลือกเรียนเพราะไม่มีทางเลือก
อ่ืนที่ดีกว่า บางคนอาจเลือกสาขาที่
ใกล้เคียงกับท่ีตนชอบ หรือบางคนอาจ
เลือกเพราะอยากเรียนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่สนว่าจะเป็นสาขาวิชาอะไร 

- เลือกเพราะคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
- เนื้อหารายวิชาใกล้เคียงกับสาขาท่ีอยากเรียน (คะแนนไม่ถึงสาขาที่ 
อยากเรียน) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยจะพิจารณาเฉพาะเหตุผลท่ีสามารถใช้แนะแนว/แนะนํา และเป็นประโยชน์สําหรับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการนําไปผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ จากนั้นนําเหตุผลท่ีผ่านการพิจารณาไปสร้างข้อคําถามในแบบสอบถาม 
เพื่อยืนยันโครงสร้างในการวิจัยระยะต่อไป สําหรับเหตุผลในการตัดสินใจท่ีถูกตัดออกไป ได้แก่ เพราะมหาวิทยาลัยอยู่
ใกล้บ้าน และไกลบ้าน 
 ระยะที่ 2 การจัดกลุ่มปัจจัยด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (EFA) ซ่ึงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่าค่า KMO เท่ากับ 0.829 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัจจัยในระดับ
ดีมาก (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2556 : 377) ดังนั้นจึงทําการวิเคราะห์ปัจจัยต่อไป ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 2 จํานวนปัจจัย และความแปรปรวนที่สกัดได้ 

 
Component Eigenvalues Cumulative (%) 

1 5.236 21.816 
2 3.052 34.535 
3 1.883 42.379 
4 1.601 49.052 
5 1.168 53.918 
6 1.060 58.336 

 
การนับจํานวนปัจจัยหรือองค์ประกอบจะนับเฉพาะปัจจัยท่ีมีค่าไอเกน (Eigenvalue) เกิน 1 เท่านั้น (สุวิมล       

ติรกานันท์. 2555 : 32) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์พบว่ามีจํานวน 6 ปัจจัยท่ีค่าไอเกนเกิน 1 ดังนั้นสรุปได้ว่า เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนสามารถจัดได้เป็น6 ปัจจัยหรือ 6 องค์ประกอบจากนั้นนําปัจจัยท้ังหมดมาตั้งชื่อตามความ
เหมาะสม สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยที่ 1 เลือกตามคําแนะนําและสิทธิในการเลือกจํากัดมีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.411 – 0.856 
ปัจจัยที่ 2 ผลประโยชน์ท่ีดึงดูดมีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.640 – 0.793 
ปัจจัยที่ 3 การพัฒนาตนและทําตามความฝันมีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.420 – 0.792 
ปัจจัยที่ 4 ค่านิยมทางสังคมมีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.859 – 0.874 
ปัจจัยที่ 5 ความชอบส่วนตนมีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.493 – 0.784 
ปัจจัยที่ 6 ความชอบทางกายภาพมีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.731 – 0.860 
การพิจารณาน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละข้อคําถาม จะคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีน้ําหนัก

องค์ประกอบตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไป เพราะค่าตํ่ากว่า 0.4 หมายถึงข้อคําถามนั้นไม่สัมพันธ์กับข้อคําถามอ่ืนๆ (สุชาติ                 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2556 : 364) นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความแปรปรวนท่ีสกัดได้มีค่าถึง 58.336 
2. การยืนยันโครงสร้างโมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน 

การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบคุณภาพของโมเดลการวัดซ่ึงผู้วิจัยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ขั้นตอน  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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Chi-Square=433.83, df=190, p-value=0.00, RMSEA=0.05 

ภาพประกอบ 1  โมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน หลังปรับโมเดล 
 ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เป็นการพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากดชันีต่างๆ ตามตารางที่ 4 
 
ตาราง 3 ผลการพิจารณาค่าดัชนคีวามสอดคล้องในโมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน 
(Schermelleh-Engel, Moosbrugger& Muller, 2003) 

 
ดัชนีวัดความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ความสอดคล้อง 
ระดับดี 

เกณฑ์ความสอดคล้อง 
ระดับพอใช้ 

ค่าดัชนี 
ในโมเดล 

ระดับความ
สอดคล้อง 

p-value(ของ 2χ ) 0.05 < p ≤ 1.00 0.01 < p ≤ 0.05 0.00 ไม่ผ่าน 
Chi-square/df 0 < df/2χ ≤ 2 2 < df/2χ ≤ 3 2.28 พอใช้ 
SRMR 0 ≤ SRMR ≤ 0.05 0.05 < SRMR ≤ 0.10 0.06 พอใช้ 
RMSEA 0 ≤ RMSEA≤ 0.05 0.05 < RMSEA≤ 0.08 0.47 ระดับดี 
NFI 0.95 ≤ NFI≤ 1.00 0.90 ≤ NFI < 0.95 0.94 พอใช้ 
NNFI 0.97 ≤ NNFI≤ 1.00 0.95 ≤ NNFI < 0.97 0.96 พอใช้ 
CFI 0.97 ≤  CFI≤ 1.00 0.95 ≤ CFI < 0.97 0.97 ระดับดี 
GFI  0.95 ≤ GFI≤ 1.00 0.90 ≤  GFI < 0.95 0.94 พอใช้ 
AGFI  0.90 ≤ AGFI≤ 1.00 0.85 ≤  AGFI < 0.90 0.91 ระดับดี 

 
การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลแบ่งดัชนีในการตรวจสอบเป็น 2 ชุด ชุดท่ี 1 เป็นการ

ตรวจสอบ Absolute fit indices โดยพิจารณาดัชนี Chi-Square test, RMSEA, GFI, AGFI  และ SRMR  และชุดท่ี 2 
เป็นการตรวจสอบ Incremental fit indices โดยพิจารณาดัชนี NFI, NNFI และCFI  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ในครั้งแรก
พบว่าค่าดัชนีต่างๆของโมเดลไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยจึงทําการปรับโมเดลเพื่อให้โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนมากขึ้นดังปรากฏในภาพประกอบที่ 1 หลังจากปรับโมเดลพบว่าดัชนีชุดท่ี 1 ทุกตัวผ่านเกณฑ์การประเมินความ
สอดคล้อง ยกเว้น Chi-Square test (ค่า p-value มีนัยสําคัญ) และดัชนีชุดท่ี 2 พบว่าดัชนีทุกตัวผ่านเกณฑ์การประเมิน



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ความสอดคล้อง  สรุปในภาพรวมพบว่าโมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนมีความคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่ึงแสดงถึงความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของโมเดล 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ชองชุดตัวชี้วัด หรือความสอดคล้องภายใน (Internal  
consistency) ของชุดตัวชี้วัดกับตัวแปรแฝง โดยความเท่ียงที่นํามาพิจารณา คือ ความเที่ยงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Reliability : cρ ) และความแปรปรวนเฉลี่ยท่ีสกัดได้ (Average Variance extracted : vρ ) ซ่ึงมีรายละเอียดในการ
พิจารณาดังนี้ 

 
ตาราง 4 ค่าพารามิเตอร์ท่ีแสดงคุณภาพของโมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน 

 

ปัจจัย น้ําหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ความเที่ยงรายข้อ ความคลาดเคลื่อน 

จากการวัด (ME) 
1 0.407** 0.166 0.834 
2 0.630** 0.396 0.604 
3 0.985** 0.970 0.030 
4 0.439** 0.192 0.808 
5 0.627** 0.393 0.607 
6 0.475** 0.225 0.775 

cρ =0.776, vρ =0.391 
** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบพบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.407 – 0.985 ซ่ึงมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (พิจาณาจากค่า t-value >± 2.58) ส่วนความเที่ยงเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability : cρ ) มี
ค่าเท่ากับ 0.776 (>0.50) สูงกว่าเกณฑ์การประเมินและความแปรปรวนเฉลี่ยท่ีสกัดได้ (Average Variance extracted :
vρ ) มีค่าเท่ากับ 0.391 (<0.50)  มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์การประเมินเพียงเล็กน้อย แต่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (สุวิมล                

ติรกานันท์, 2555 : 235) ซ่ึงผลการพิจารณาในภาพรวมพบว่าโมเดลมีคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) ซ่ึงจะเห็นว่า
เหตุผลการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนใน ปัจจัยท่ี 2, ปัจจัยท่ี 3 และปัจจัยท่ี 5 มีผลต่อความสําเร็จในการศึกษาของ
นักศึกษา โดยเฉพาะปัจจัยที่ 3 เป็นเรื่องของการพัฒนาตนตามความใฝ่ฝันมีความเที่ยงสูงถึง 0.970  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 ประเด็นที่ 1 เป็นการสรุปและอภิปรายผลในจุดประสงค์ข้อท่ี 1 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการสํารวจและจัดกลุ่มเหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน ซ่ึงผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 พบว่าเม่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมาจัดกลุ่มด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) สามารถจัดกลุ่มได้ 4 ปัจจัยได้แก่
ปัจจัยท่ี 1 เลือกตามคําแนะนําหรือเลือกตามคนอื่นปัจจัยท่ี 2 เลือกตามความต้องการของตนเองปัจจัยท่ี 3 เลือกตาม
ผลประโยชน์และ ปัจจัยที่ 4 ไม่มีทางเลือก จากนั้นนําข้อมูลที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามเพื่อจัดกลุ่มด้วยวิธีการทางสถิติการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ พบว่าสามารถจัดได้ 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยท่ี 1 เลือกตามคําแนะนํา และสิทธิในการเลือกจํากัด, 
ปัจจัยท่ี 2 ผลประโยชน์ท่ีดึงดูด, ปัจจัยท่ี 3 การพัฒนาตนและทําตามความฝัน, ปัจจัยท่ี4 ค่านิยมทางสังคม, ปัจจัยท่ี  5 
ความชอบส่วนตนและปัจจัยท่ี 6 ความชอบทางกายภาพและค่าความแปรปรวนที่สกัดได้มีค่าถึง 58.34 จะเห็นว่าการ
วิเคราะห์ท้ังสองวิธีได้จํานวนปัจจัยท่ีต่างกัน ท้ังนี้เพราะการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการใช้ดุลพินิจของผู้วิจัยในการพิจารณา
จัดกลุ่มปัจจัยโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ซ่ึงถือว่าเป็นการจัดกลุ่มอย่างคร่าวๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
แบบสอบถามได้ง่ายขึ้น ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจจะใช้ข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณ
มาวิเคราะห์ ทําให้ได้จํานวนปัจจัยท่ีมีความละเอียดมากกว่าการใช้ดุลพินิจของผู้วิจัย จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการวิเคราะห์
ท้ังสองวิธีจึงได้จํานวนปัจจัยท่ีต่างกัน ในส่วนของระเบียบวิธีการวิจัยท่ีผู้วิจัยนํามาใช้มีความสอดคล้องกับทินโตกล่าวคือ 

ทินโตเป็นนักการศึกษาท่ีพยายามท่ีจะศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์การคงอยู่และลาออกของนักศึกษา โดยในระยะแรก
ทินโตใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาบทบาทการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา เช่น ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 
การมีส่วนร่วม ความสุข ความทุกข์ เป็นต้น ซ่ึงทินโตพยายามที่จะอธิบายการคงอยู่ของนักศึกษา จากนั้นก็ได้นํา
กระบวนการทางสถิติมาใช้เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ซ่ึงทินโตได้สร้างแบบจําลองโลจิต (logit model) ขึ้นมา 
ซ่ึงกลายมาเป็น Tinto’s model ในเวลาต่อมา (Tinto, 1997) สําหรับความเหมาะสมทางสถิติท่ีนํามาวิเคราะห์ผู้วิจัย
เลือกใช้สถิติท่ีสอดคล้องกับคําแนะนําของสุวิมล ติรกานันท์ (2555 : 21) ท่ีอธิบายว่าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (EFA) 
ถูกนํามาใช้เมื่อผู้วิจัยต้องการศึกษากลุ่มตัวแปร โดยยังไม่มีทฤษฎีหรือแนวคิดสนับสนุนเรื่องนั้นมากก่อน ในภาพรวม
ท้ังหมดสําหรับประเด็นท่ี 1 ชี้ให้เห็นว่าผู้วิจัยนําระเบียบวิธีมาใช้ได้สอดคล้องกับท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะนําซ่ึงแสดงถึงความ
น่าเชื่อถือของผลการวิจัย   
 ประเด็นที่ 2 เป็นการสรุปและอภิปรายผลในจุดประสงค์ข้อที่ 2 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการยืนยันโครงสร้างของโมเดล
การวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่าโมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกสาขาวิชาเรียนมี 6 ปัจจัยได้แก่ปัจจัยท่ี 1 เลือกตามคําแนะนํา และสิทธิในการเลือกจํากัดปัจจัยท่ี 2 ผลประโยชน์ท่ี
ดึงดูดปัจจัยท่ี 3 การพัฒนาตนและทําตามความฝันปัจจัยท่ี 4 ค่านิยมทางสังคมปัจจัยท่ี 5 ความชอบส่วนตนและปัจจัยท่ี 
6 ความชอบทางกายภาพมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.407 – 0.985 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลพบว่าโมเดลมีความคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่ึงแสดงถึงความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) ของโมเดล ในส่วนของการพิจารณาความเที่ยงพบว่าความเที่ยงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Reliability : cρ ) มีค่าเท่ากับ 0.776 (>0.50) สูงกว่าเกณฑ์การประเมินและความแปรปรวนเฉลี่ยท่ีสกัดได้ 
(Average Variance extracted : vρ ) มีค่าเท่ากับ 0.391 (<0.50)  มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์การประเมินเพียงเล็กน้อยแต่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงผลการพิจารณาในภาพรวมพบว่าโมเดลมีคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) แม้ว่าท้ัง 6 ปัจจัยค่า
น้ําหนักองค์ประกอบจะพบนัยสําคัญทางสถิติ แต่มีถึง 3 ปัจจัยท่ีน้ําหนักตํ่ากว่า 0.5 คือ ปัจจัยท่ี 1 เลือกตามคําแนะนํา
และสิทธิในการเลือกจํากัดปัจจัยท่ี 4 ค่านิยมทางสังคมและปัจจัยท่ี 6 ความชอบทางกายภาพซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2556 : 365) ได้กล่าวว่า น้ําหนักองค์ประกอบที่ถือว่าแข็งแรง (strong) และดีควรมีค่า
อย่างน้อย 0.5 ซ่ึงนําไปสู่การได้ปัจจัยท่ีดี ส่วนปัจจัยท่ีนําหนักองค์ประกอบแข็งแรงและดี คือ ปัจจัยท่ี 2 ผลประโยชน์ท่ี
ดึงดูดปัจจัยท่ี 3 การพัฒนาตนและทําตามความฝันและปัจจัยท่ี 5 ความชอบส่วนตนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของจอห์น 
ฮอลแลนด์ท่ีอธิบายว่า บุคคลจะค้นหาสภาพแวดล้อมทางวิชาการหรือสภาพแวดล้อมในงานที่ส่งเสริมให้ตนเจริญรุ่งเรือง 
(ผลประโยชน์ท่ีดึงดูด) ซึ่งต้องสัมพันธ์กับความสนใจ (ความชอบส่วนตน) และพรสวรรค์กับความสามารถของบุคคล (การ
พัฒนาตนและทําตามความฝัน) (Smart, Feldman and Ethington 2000) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยนี้เป็นการริเริ่มค้นหาโครงสร้างปัจจัยของเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนที่มีผลต่อ
ความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียน ดังนั้นองค์ความรู้ท่ีได้ยังไม่ครอบคลุมนักศึกษาทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย จึงควร
ทําการศึกษาเพิ่มเติมในพ้ืนที่ท่ีต่างกัน ท้ังนี้เพ่ือพฒันาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 2. การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้นข้อค้นพบที่ได้จึงเป็นภาพรวม แต่ถ้าจะ
ให้ได้ข้อค้นพบที่ถูกต้องชัดเจนมากขึ้นควรทําการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล (Invariance) คือเป็นการ
ตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังสองสถาบันมีโครงสร้าง และพารามิเตอร์ในโมเดลเหมือนหรือต่างกัน ถ้าพบว่ามีความ
แตกต่างก็ไม่ควรนํามาวิเคราะห์ร่วมกันเพราะอาจนําไปสู่การสรุปท่ีผิดพลาดได้  
 3. ควรมีการตรวจสอบความตรงเชิงพยากรณ์และสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือของตัวแปรเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนท่ีพัฒนาข้ึนและนําไปสู่การใช้งานจริงเพื่อแนะแนว
ทางการตัดสนิใจทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่กําลังตัดสินใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ทินโตเป็นนักการศึกษาท่ีพยายามท่ีจะศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์การคงอยู่และลาออกของนักศึกษา โดยในระยะแรก
ทินโตใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาบทบาทการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา เช่น ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 
การมีส่วนร่วม ความสุข ความทุกข์ เป็นต้น ซ่ึงทินโตพยายามที่จะอธิบายการคงอยู่ของนักศึกษา จากนั้นก็ได้นํา
กระบวนการทางสถิติมาใช้เพื่อค้นหาองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ซ่ึงทินโตได้สร้างแบบจําลองโลจิต (logit model) ขึ้นมา 
ซ่ึงกลายมาเป็น Tinto’s model ในเวลาต่อมา (Tinto, 1997) สําหรับความเหมาะสมทางสถิติท่ีนํามาวิเคราะห์ผู้วิจัย
เลือกใช้สถิติท่ีสอดคล้องกับคําแนะนําของสุวิมล ติรกานันท์ (2555 : 21) ท่ีอธิบายว่าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (EFA) 
ถูกนํามาใช้เมื่อผู้วิจัยต้องการศึกษากลุ่มตัวแปร โดยยังไม่มีทฤษฎีหรือแนวคิดสนับสนุนเรื่องนั้นมากก่อน ในภาพรวม
ท้ังหมดสําหรับประเด็นที่ 1 ชี้ให้เห็นว่าผู้วิจัยนําระเบียบวิธีมาใช้ได้สอดคล้องกับท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะนําซ่ึงแสดงถึงความ
น่าเชื่อถือของผลการวิจัย   
 ประเด็นที่ 2 เป็นการสรุปและอภิปรายผลในจุดประสงค์ข้อท่ี 2 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการยืนยันโครงสร้างของโมเดล
การวัดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่าโมเดลการวัดเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกสาขาวิชาเรียนมี 6 ปัจจัยได้แก่ปัจจัยท่ี 1 เลือกตามคําแนะนํา และสิทธิในการเลือกจํากัดปัจจัยท่ี 2 ผลประโยชน์ท่ี
ดึงดูดปัจจัยท่ี 3 การพัฒนาตนและทําตามความฝันปัจจัยท่ี 4 ค่านิยมทางสังคมปัจจัยท่ี 5 ความชอบส่วนตนและปัจจัยท่ี 
6 ความชอบทางกายภาพมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.407 – 0.985 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลพบว่าโมเดลมีความคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่ึงแสดงถึงความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) ของโมเดล ในส่วนของการพิจารณาความเที่ยงพบว่าความเที่ยงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Reliability : cρ ) มีค่าเท่ากับ 0.776 (>0.50) สูงกว่าเกณฑ์การประเมินและความแปรปรวนเฉลี่ยท่ีสกัดได้ 
(Average Variance extracted : vρ ) มีค่าเท่ากับ 0.391 (<0.50)  มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์การประเมินเพียงเล็กน้อยแต่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงผลการพิจารณาในภาพรวมพบว่าโมเดลมีคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) แม้ว่าท้ัง 6 ปัจจัยค่า
น้ําหนักองค์ประกอบจะพบนัยสําคัญทางสถิติ แต่มีถึง 3 ปัจจัยท่ีน้ําหนักตํ่ากว่า 0.5 คือ ปัจจัยท่ี 1 เลือกตามคําแนะนํา
และสิทธิในการเลือกจํากัดปัจจัยที่ 4 ค่านิยมทางสังคมและปัจจัยท่ี 6 ความชอบทางกายภาพซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2556 : 365) ได้กล่าวว่า น้ําหนักองค์ประกอบที่ถือว่าแข็งแรง (strong) และดีควรมีค่า
อย่างน้อย 0.5 ซ่ึงนําไปสู่การได้ปัจจัยท่ีดี ส่วนปัจจัยท่ีนําหนักองค์ประกอบแข็งแรงและดี คือ ปัจจัยท่ี 2 ผลประโยชน์ท่ี
ดึงดูดปัจจัยท่ี 3 การพัฒนาตนและทําตามความฝันและปัจจัยท่ี 5 ความชอบส่วนตนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของจอห์น 
ฮอลแลนด์ท่ีอธิบายว่า บุคคลจะค้นหาสภาพแวดล้อมทางวิชาการหรือสภาพแวดล้อมในงานที่ส่งเสริมให้ตนเจริญรุ่งเรือง 
(ผลประโยชน์ท่ีดึงดูด) ซึ่งต้องสัมพันธ์กับความสนใจ (ความชอบส่วนตน) และพรสวรรค์กับความสามารถของบุคคล (การ
พัฒนาตนและทําตามความฝัน) (Smart, Feldman and Ethington 2000) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยนี้เป็นการริเริ่มค้นหาโครงสร้างปัจจัยของเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนที่มีผลต่อ
ความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียน ดังนั้นองค์ความรู้ท่ีได้ยังไม่ครอบคลุมนักศึกษาทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย จึงควร
ทําการศึกษาเพิ่มเติมในพ้ืนที่ท่ีต่างกัน ท้ังนี้เพื่อพฒันาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 2. การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้นข้อค้นพบที่ได้จึงเป็นภาพรวม แต่ถ้าจะ
ให้ได้ข้อค้นพบที่ถูกต้องชัดเจนมากขึ้นควรทําการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล (Invariance) คือเป็นการ
ตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังสองสถาบันมีโครงสร้าง และพารามิเตอร์ในโมเดลเหมือนหรือต่างกัน ถ้าพบว่ามีความ
แตกต่างก็ไม่ควรนํามาวิเคราะห์ร่วมกันเพราะอาจนําไปสู่การสรุปท่ีผิดพลาดได้  
 3. ควรมีการตรวจสอบความตรงเชิงพยากรณ์และสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือของตัวแปรเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนท่ีพัฒนาข้ึนและนําไปสู่การใช้งานจริงเพื่อแนะแนว
ทางการตัดสนิใจทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่กําลังตัดสินใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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          โดย แสงจิตต ไตแสง 
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          โดย อัญชลี เยาวราช 
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การพัฒนาชดุกิจกรรม  เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ  
  การคูณ การหาร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI 

Development of an Instructional Package for Counting Numbers, Addition, 
Subtraction, Multiplication and Division for Prathomsuksa 6 Students Using 

the Team Assisted Individualization (TAI) Technique 
ภัทรลดา   ประมาณพล, นาคนิมิตร  อรรคศรีวร, ปวริศา  จรดล, พีรเชษฐ์  บุญพัชรเจริญ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่อง จํานวนนับ และการบวก 
การลบ การคูณ การหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ 
การหารด้วยชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิค TAI และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค 
TAI  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มีจํานวนนักเรียน ท้ังหมด 552 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียนสฤษดิเดช 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 49 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) ชุดกิจกรรม 
เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI                      
2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร  3) แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารโดยใช้เทคนิค TAI 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI ท่ีสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 78.27/82.72 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 75/75                   
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก 
การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) ความพึงพอใจ   
ต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI  มีค่าเฉล่ีย 4.46 ซ่ึงมีความ  
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คําสําคัญ : การพัฒนา, ชุดกิจกรรม, จํานวนนับ, การบวก, การลบ, การคูณ, การหาร, เทคนิค TAI 
  

Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1)  to develop and find the effectiveness of an instructional 
package on counting numbers, addition, subtraction, multiplication and divistion for Prathomsuksa             
6 students using the Team Assisted Individualization (TAI) technique to meet the criteria of 75/75,                  
2) to compare the learning achievement of students using the instructional package before and after 
instruction, and 3)  to measure students’ satisfaction toward the instructional package. The population of 
this study were 552 Prathomsuka 6 students at Sarididet School in the first semester of academic year 
2016.  The sample of 49 students was selected by simple random sampling. The research instruments 
used were:the instructional package, the learning activities lesson plan, the pretest and posttest, and the 
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questionnaire concerning students’ satisfaction with the instructional package. The statistics used for 
analyzing the collected data were mean, standard deviation, and t-test. 
 The findings were as follows: 1)  the effectiveness of the instructional package had an efficiency 
of 78.27/82.72, which was higher than the criteria of 75/75, 2)  the learning achievement of the students 
using the instructional package, as measured by pretest and posttest, increased in all aspects at the 
statistically significant level of .05, and 3)  students’ satisfaction to ward instructional package was at a high 
level and had a mean score of 4.46 out of 5.   
Keywords: development, Instructional Package,  Multiplication, addition, subtraction, multiplication, 
                division, (TAI) Technique 
 
บทนํา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทําให้สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ                
การดํารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุล  
ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังช่วยฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นพื้นฐานจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต และการเตรยีมตัวเพ่ือ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม รู้จักวิธีการแก้ปัญหา สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพตามความถนัด ความสนใจและความสามารถ
ของตนเองได้ (สมทรง  สุวพานิช, 2549 : 1) สําหรับการพัฒนาคนนั้นคณิตศาสตร์สามารถช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบมีแบบแผน อันจะส่งผลถึงการสร้าง
จิตใจของมนุษย์ให้มีความละเอียด รอบคอบ และสุขุมเยือกเย็น สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
ทําให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ 
มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย และจิตใจ  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และกําหนดให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ     
โดยบทบาทครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้นํา ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุด มีบทบาทมากที่สุดด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช้วิธี         
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นและคิดอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักประเมินความคิดของตนเอง 
สามารถค้นพบคุณค่าและความสามารถของตนเอง มีความม่ันใจและภูมิใจว่าสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
(สุรางค์  โค้วตระกูล, 2552 : 319)  
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสฤษดิเดช ปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมาพบว่า ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 64.21   
ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 38.06 ถือว่าเป็นความสําเร็จที่พอใจในระดับหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ําเป็นลําดับสุดท้าย
จากทั้งหมด 11 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ค. 4.1 อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชันต่าง ๆ 
ได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 49.90 ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความต้องการให้ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานนี้เพิ่มมากขึ้น 
ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับเรื่องจํานวนนับ และ การบวก การลบ การคูณ การหาร ท่ีผู้วิจัยเลือก (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557 : 4) และยังพบว่า ผู้เรียนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นรวมถึง               
มีการช่วยเหลือในการแก้ปัญหากันน้อย ซ่ึงจะส่งผลทําให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในการเรียนรู้ เป็นไป             
ในลักษณะแข่งกันเรียน คือ ผู้เรียนจะพยายามเรียนให้ได้ดีกว่าเพื่อนร่วมชั้น มองเพื่อนรอบข้างเป็นคู่แข่ง และลักษณะ
ต่างคนต่างเรียน คือผู้เรียนจะมีความรับผิดชอบแต่ในการเรียนของตน ไม่สนใจเพื่อนรอบข้าง ถ้าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ผู้เรียนมีน้อย จะส่งผลกระทบในระยะยาว ทําให้ผู้เรียนไม่สนใจคนอื่น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ลําบาก ถ้าผู้เรียนเรียน
เก่งอาจใช้ความสามารถทางการเรียน เอารัดเอาเปรียบผู้เรียนท่ีด้อยกว่าเพราะไม่รู้จักคําว่าช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เนื่องจากไม่มีเพื่อนช่วยคิด จะทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ซ่ึงจะส่งผลต่อองค์กรระดับชาติในอนาคตได้  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบการคูณ การหาร                
จะทําให้ผู้สอนได้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ดี เนื่องจากเรียนได้ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการส่งเสริมและฝึกทักษะให้ผู้ เรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยจะต้องมี               
ความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมชั้น ซ่ึงจะทําให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากย่ิงขึ้น จะส่งผลให้ผู้เรียนรู้จัก                 
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการเรียน
การสอนอีกวิธีหนึ่งที่มีการจัดกลุ่มในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดย
ผู้สอนจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกันในด้านสติปัญญาหรือความถนัด และสมาชิกแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วม โดยมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อความสําเร็จของกลุ่ม ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง
กระบวนการคิด ทักษะ การทํางานเป็นกลุ่ม จนทําให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซ่ึงผู้ เรียนทุกคนในกลุ่ม              
มีการแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็น สนับสนุน ช่วยเหลือ มีความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาให้สําเร็จ เพราะ
ทุกคนเป็นส่วนสําคัญของกลุ่มท่ีจะทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI (Team Assisted Individualization) เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเป็นวิธีสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอน
รายบุคคล (Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน เป็นวิธีการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล กําหนด 
ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 
1 คน ข้อดีของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถของตนเอง แก้ปัญหาผู้เรียนที่เรียนอ่อนในห้องได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ปลูกฝังนิสัยท่ีดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น (Slavin. 1995 : 
102) โดยสรุปแล้วจะพบว่า การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน                    
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยกัน
เป็นทีมเพ่ือเป็นการฝึกทักษะการทํางานร่วมกัน ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม การจัดกิจกรรม                
การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํางาน ผู้เรยีนที่มีผลการเรียนอ่อนมีความภาคภูมิใจและมั่นใจในตนเอง 
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากข้ึน สร้างความคุ้นเคยและเข้าใจกัน ตั้งใจทํางานร่วมกันอย่างสนุกสนาน 
ผู้เรียนท่ีเรียนเก่งจะคอยอธิบายให้กับเพื่อนที่เรียนอ่อนในกลุ่มได้เข้าใจ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ TAI มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณและความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีย่ิงขึ้น และช่วยให้
ผู้เรียนท่ีเรียนช้าสามารถเรียนได้เร็วขึ้น จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของลัดดาวัลย์  พรหมสาขา  ณ สกลนคร (2548 : 78 - 79) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระ              
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้
แบบ TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนนับท่ีมีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.23/81.87 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการร่วมมือกันกับทักษะ
รายบุคคลเข้าด้วยกันที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านการคิดคํานวณและการช่วยเหลือร่วมมือกันในการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี    
ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนคณิตศาสตร์จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวน
นับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร ร่วมกับการใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาคะแนนเฉลี่ย O - NET ระดับโรงเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสฤษดิเดช มาตรฐาน ค.4.1 ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นและใช้พัฒนาการจัด    
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การคูณ การหาร ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงผู้เรียน                      
มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมดังกล่าว 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การ
ลบ การคูณ การหาร ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค TAI  
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก             
การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
โดยใช้เทคนิค TAI มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม ตามเทคนิค TAI หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.  ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ 
การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ท่ีผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามแผนการวิจัยข้ันพื้นฐาน แบบหนึ่งกลุ่มสอบ
ก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี               
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 49 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. ชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6     
โดยใช้เทคนิค TAI  จํานวน 12 ชุด ซ่ึงผลการประเมินชุดกิจกรรมเมื่อนําไปเทียบกับเกณฑ์มีคะแนนเฉลี่ย 4.51ซ่ึงมีคุณภาพ
ความเหมาะสมมากที่สุด 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI  เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณการหาร จํานวน 15 แผน 
รวม 15 ชั่วโมงโดยชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายมีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงผลการประเมินแผนการจัด   
การเรียนรู้เม่ือนําไปเทียบกับเกณฑ์มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ซ่ึงมีคณุภาพความเหมาะสมมากที่สุด 
    3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นแบบปรนัย             
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ซ่ึงใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบชุดเดิม จากการวิเคราะห์หา      
ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมั่นพบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้มีค่าความยากง่าย  
อยู่ระหว่าง 0.26 - 0.80 มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง  0.20 - 0.48 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 
   4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการ
บวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI  ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
จํานวน 15 ข้อจากการวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และค่าความเชื่อมั่นพบว่าค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
ทุกข้อมีค่า 1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจ
จําแนกของข้อสอบรายข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent 
Samples ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

77

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75 โดยใช้การหาค่า E1/E2 
 
ตาราง 1   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเรื่อง จํานวนนับ 

 และการบวก การลบ การคูณ การหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI 
 

 
ชุดท่ี 

 
N 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 
∑X1 X S.D. ร้อยละ 

1 49 10 389 7.94 0.72 79.39 
2 49 10 385 7.86 0.50 78.57 
3 49 10 375 7.65 0.48 76.53 
4 49 10 376 7.67 0.72 76.74 
5 49 10 394 8.04 0.71 80.41 
6 49 10 374 7.63 0.49 76.33 
7 49 10 392 8.00 0.74 80.00 
8 49 10 379 7.73 0.45 77.35 
9 49 10 387 7.90 0.59 78.98 
10 49 10 383 7.82 0.57 78.16 
11 49 10 379 7.73 0.45 77.35 
12 49 10 389 7.94 0.72 79.39 
รวม 49 120 4602 93.92 2.76 78.27 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ  78.27 
  
 จากตาราง 1  แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียนจากชุดกิจกรรมเรื่อง จํานวนนับ และการบวก             
การลบ การคูณ การหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI เท่ากับ 93.92 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.27 แสดงว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 78.27 
 
ตาราง 2   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการ

 เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ   การหาร สําหรับนักเรียนชั้น
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI   

 
 

จํานวนนักเรียน 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

∑X2 X  S.D. ร้อยละ 
49 30 1216 24.82 2.43 82.72 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.72 
 
 จากตาราง 2  แสดงว่า คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.82 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.72 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
เท่ากับ 82.72 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตาราง 3   ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมเรื่อง  จํานวนนับ และการบวก 
 การลบ การคูณ การหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI  ตามเกณฑ์ 75/75 

 
 

ประสิทธิภาพ 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

X S.D. ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 120 93.92 2.76 78.27 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 24.82 2.43 82.72 
   
 จากตาราง 3 แสดงว่า ผลรวมคะแนนกลุ่มกับคะแนนแบบทดสอบย่อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 93.92 คะแนน               
คิดเป็นร้อยละ 78.27 แสดงว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) เท่ากับ 78.27 และคะแนนจากแบบทดสอบ        
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.82 คิดเป็นร้อยละ 82.72  แสดงว่า มีประสิทธิภาพ
ด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.72 ดังนั้นชุดกิจกรรมเรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI มีประสิทธิภาพเท่ากับ (E2/E2) เท่ากับ  78.27/82.72 
 
 ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค 
TAI ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ตาราง 4   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการ

 สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้
 เทคนิค TAI ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม X S.D. t p 

ก่อนเรียน 30 11.49 2.74  
29.23 

 
0.00* หลังเรียน 30 24.82 2.43 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตาราง 4  แสดงว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก          

การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 ตอนที่ 3  การศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ 
และการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI 
 
ตาราง 5     การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก          

 การลบ  การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI แยกเป็นด้านและรายข้อ 
 

ข้อคําถาม X S.D. แปลความหมาย 
ด้านรูปแบบของชุดกิจกรรม 4.51 0.66 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.62 0.55 มากท่ีสุด 
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.26 0.66       มาก 
 สรุปรวม 4.46 0.39       มาก 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 จากตาราง 5  แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และ
การบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.46 และเมื่อพิจารณารายด้านโดย
เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62  รองลงมาคือ 
ด้านรูปแบบของชุดกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 และลําดับสุดท้ายคือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ มีความ 
พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใช้เทคนิค TAI ท่ีสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 78.27/82.72 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้
เทคนิค TAI สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเรื่อง จํานวนนับ และ การบวก การลบ การคูณ 
การหาร โดยใช้เทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก (Χ= 4.46, S.D. = 0.39) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ   การหาร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI ท่ีนํามาใช้กับโรงเรียนสฤษดิเดช มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.27/82.72 
ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 75/75 และจะเห็นว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) สูงกว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)      
ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีพบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) จะสูงกว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
และจากประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) สูงกว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) นั้น หมายถึง นักเรียนทําคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ได้มากกว่าการทําคะแนนแบบทดสอบย่อยหลังชุดกิจกรรม ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากเมื่อผู้เรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันเรียนรู้ชุดกิจกรรม และทําแบบทดสอบย่อยหลังชุดกิจกรรมผู้เรียนจะมี
การตรวจคําตอบและทราบคะแนนของตนเองทันที รวมถึงทราบข้อบกพร่องของตนเอง ในแต่ละเนื้อหา แล้วร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้ ช่วยกันอธิบายข้อสงสัยกับเพื่อนในกลุ่มของตนเองทําให้เม่ือผู้เรียน เรียนจบชุดกิจกรรมทั้ง 12 ชุด 
แล้วนั้น ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ท้ังการเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน และการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มากข้ึน จึงสามารถ
ทําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ได้คะแนนที่สูง และประกอบกับชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้
สร้างตามหลักการต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ ได้ผ่านการตรวจสอบและการให้คําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการทําวิจัย อีกท้ังได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพและความเหมาะสม ตลอดจน ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและ                    
หาคุณภาพของชุดกิจกรรม จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI  อย่างเป็นระบบ                 
ท้ังการศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตร ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม และรูปแบบเทคนิควิธีการสอนโดยใช้
เทคนิค TAI อย่างละเอียดและเข้าใจ จากนั้นได้นําไปสร้างเป็นชุดกิจกรรม เรื่องจํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ 
การหาร โดยใช้เทคนิค TAI แล้วนําไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้คําแนะนํา แล้วจึงนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงก่อนนําไปทดลองใช้ (Try out) และนํา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ังเพื่อให้ได้คุณภาพก่อนจะนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง จึงทําให้ชุดกิจกรรมเรื่อง  
จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีองค์ประกอบของชุดกิจกรรม
ครบถ้วน   
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI ซ่ึงเป็นวิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Leaning) และการสอน
รายบุคคล (Individualization Instruction) เข้าด้วยกัน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยให้ผู้เรียนลงมือทํากิจกรรม การเรียนด้วยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทักษะ และส่งเสริมความร่วมมือภายใน
กลุ่มมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI นี้



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กําหนดให้นักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันมาทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เป็นนักเรียนเก่ง               
1 คน เรียนปานกลาง 2 คน เรียนอ่อน 1 คน ผลการทดสอบของ นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ เป็นคะแนน
ค่าเฉล่ียของทั้งกลุ่ม และเป็นคะแนนสอบ รายบุคคล การทดสอบของนักเรียนต่างคนต่างทํา แต่เวลาเรียนต้องร่วมมือกัน 
ดังนั้นนักเรียนที่เรียนเก่ง จึงพยายามช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนเพราะจะทําให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้น และนักเรียนที่
เรียนอ่อนก็จะพยายามช่วยตนเอง (Slavin, 1990 : 83) และข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI 
คือ ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจ ซ่ึงเกิดจากการช่วยเหลือกันของกลุ่มเพื่อนช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนของบุคคล และ
ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม (ไพรวัลย์  ปินทะนา, 2547 : 27) ดังนั้นจึงส่งผลให้ชุดกิจกรรมเรื่อง จํานวนนับ และการบวก 
การลบ การคูณ การหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยสุดาวรรณ  ขาวป้ัน (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่องการคูณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา               
ปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.56/81.61 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวัลย์  พรหมสาขา  
ณ สกลนคร (2548 : 78 - 79) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค การเรียนรู้แบบ TAI เรื่อง 
การบวกและการลบจํานวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวต้ังไม่เกิน 100,000  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เรื่อง การบวกและ  
การลบจํานวนนับท่ีมีผลลัพธ์ และตัวต้ังไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3         
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.23/81.87 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ท่ีตั้งไว้ 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
โดยใช้เทคนิค TAI สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมการเรียนรู้   
แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI เป็นรูปแบบการสอนที่ผสมผสานแนวคิดระหว่างการร่วมมือกับการเรียนรู้กับการสอนรายบุคคล 
รูปแบบของ TAI จะเป็นการประยุกต์ใช้กับการสอนคณิตศาสตร์สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 สมาชิกกลุ่มมี    
4 คน มีการจัดกลุ่มการเรียนเหมือน TGT แต่ไม่มีการแข่งขันเกมทางวิชาการ แต่ครูเรียกเด็กท่ีมีความรู้ระดับเดียวกัน 
ของแต่ละกลุ่มมาสอนตามความยากง่ายของเนื้อหา วิธีท่ีสอนจะแตกต่างกัน เด็กกลับไปกลุ่มของตนและต่างคน        
ต่างทํางานที่ได้รับมอบหมาย แต่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันทุกคนต่างทําข้อสอบโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน มีการให้รางวัล
กลุ่มท่ีทําคะแนนได้ดีกว่าเดิม (สุลัดดา  ลอยฟ้า, 2546 : 25) และการใช้ชุดกิจกรรมสามารถช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน
ให้สนใจเรียนดีขึ้น และส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด หรือมโนมติ     
อย่างเดียวกัน ช่วยส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในการเรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียนท่ีเรียนช้าสามารถเรียน      
ได้เร็วขึ้น จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของสุฐิพร  สอนอ่อน (2549 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบัวสอน วรพันธ์ (2548 : 77) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านโนนศาลาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
วิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ 
การหาร โดยใช้เทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง จํานวนนับ และการบวก 
การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค TAI นั้น นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างให้               
ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อให้กลุ่มของตนเองประสบความสําเร็จตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ร่วมกัน 
นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสําราญ  เนื่องกัลยา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

81

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านกระจาย              
อําเภอป่าติ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 จํานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแผนการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                    
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.18/83.46 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดาวรรณ  ขาวปั้น 
(2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
รว่มมือด้วยเทคนิค TAI เร่ืองการคูณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรนําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพ  
 2. ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ ปรึกษากัน และคอยสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนอย่างทั่วถึง 
 3. ครูควรแจ้งผลการทํากิจกรรมหรือการทําแบบทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียนทราบผลงาน
ของตนเองและกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรทําการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับเนื้อหาระดับชั้นและวัยของนักเรียนกับนวัตกรรมอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวางขึ้น 
 2. ควรทําการศึกษาวิจัยการเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรม เรื่องจํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ                  
การหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค TAI เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนด้วยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเป็น               
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ท่ีหลากหลายสามารถนําไปแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ทําให้การศึกษา     
ของเด็กไทยเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงขึ้นไป 
 3. ควรทําการศึกษาทักษะความร่วมมือทางสังคม หรือทักษะอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึงจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีฝังลึกและสามารถนําไปประยุกต์ใช้      
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปญัหาคณติศาสตรข์องนักเรียน 
โดยใช้กลวิธี STAR  

A Study of Learning Achievement in Mathematics Problem Solving Skills     
of Students Using the STAR Strategy 

กันต์กนิษฐ์   พลพิพัฒน์, นาคนิมิตร  อรรคศรีวร, ปวริศา  จรดล, พีรเชษฐ์  บุญพัชรเจริญ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR  และ 3) ศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กลวิธี STAR  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มีนักเรียนจํานวน 410  คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 5 - 6 ท่ีศึกษาอยู่ในศูนย์
ประสานงานเหลืองจันท์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 โรงเรียนวัดน้ําขุ่น อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 21 คน 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 15 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละ
ความรู้ ความสามารถ โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR                  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6  3) แบบทดสอบวัดทักษะ 
การแก้โจทย์ปัญหา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR  หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
3) ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR หลังการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, กลวิธี STAR 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) To study students’ learning achievement in 
mathematics problem solving skills using the search, translate, answer, and review (STAR) strategy and 
compare it to the 70 percent criterion, 2) To compare students’ learning achievement before and after 
instruction using the STAR strategy, and 3) To study the problem solving skills of students using the 
STAR strategy before and after instruction.  The population of this study were 410 Prathomsuksa 5 and 
6 students at Lueangchan Coordination Center under the Office of Chanthaburi Education Service Area 2 
in the second semester of academic year 2016. The sample in this study were a group of 15 
Prathomsuksa 5 students and 21 Prathomsuksa 6 students. The sample were selected by purposive 
sampling since the population had mixed knowledge and abilities. The research instruments used were: 
the STAR strategy learning activities lesson plan, pretest and posttest of learning achievement test and 
pretest and posttest of mathematics problem solving skills. The statistics used for analyzing the 
collected data were: mean, standard deviation and  t-test. The results of the research were as follows: 
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แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
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ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 
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บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 
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พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
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การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
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1) The learning achievement of students using the STAR strategy was higher than the criteria of 70 at the 
statistically significant level of .05. 2) The students’ learning achievement, as measured by pretest and 
posttest, was higher in all aspects at the statistically significant level of .05. and 3) The students’ problem 
solving skills, as measured by pretest and posttest, was higher in all aspects at the statistically significant 
level of .05. 
Keywords: Learning Achievement, Mathematics problem solving, STAR strategy 
 
บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์  และศีลธรรม  สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง
เพื่อเตรียมเยาวชนให้มีจิตใจท่ีดีงาม  มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิต
และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้ อย่างสันติ (กรมวิชาการ, 2551 : 2) สําหรับการจัดการเรียนรู้          
ในปัจจุบันจําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ให้มีคุณธรรมมีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็น          
ในการดํารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2555 – 2559) 
 คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความสําคัญย่ิงต่อการฝึกทักษะความรู้พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและมุ่งให้ผู้เรียนนํา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเน้นที่กระบวนการให้นักเรียนเกิดความคิดความเข้าใจ และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดพิจารณา
อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์  เป็นระบบระเบียบมีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ทําให้สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความสมดุลท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญาและอารมณ์  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 : 
1)  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมและเทคโนโลยีปัจจุบันโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนคณิตศาสตร์ตลอดชีวิตตามศักยภาพ ท้ังนี้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถเพียงพอ  สามารถไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น ซ่ึงประกอบด้วย ทักษะ            
การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล  การนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้  รวมท้ังปรับวิธีการคิด  วิธีการทํางานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  จากการฝึกปฏิบัติ  ฝึกให้
นักเรียนคิด  วิเคราะห์  และแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอนต้องผสมผสานสาระทั้งด้านเนื้อหา  และด้านทักษะกระบวนการ 
ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามถูกต้องและเหมาะสม ให้แก่ผู้เรียน  
 นอกจากนี้  กรมวิชาการได้กําหนดกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  ในบทบาทของผู้สอน  ผู้เรียน  และหลักสูตร  ซ่ึงแต่ละ
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ตามกลุ่มสาระที่แตกต่างกันไป  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระหนึ่งท่ีมีบทบาท
สําคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน  รอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ซ่ึงสอดคล้องกับ (กรมวิชาการ,  2551 : 1 - 3) ท่ีให้ความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร์  โดย
พบว่า  คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์
ต่อการดําเนินชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ,  
2551 : 47) และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทย  
ซ่ึงกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละชั้น  เป็นเป้าหมายหลักเพื่อกําหนดคุณภาพของผู้เรียน โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง สามารถนําความรู้  ทักษะและกระบวนการ       
ทางคณิตศาสตร์ท่ีจําเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และ
เป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน  สามารถดํารงชีวิตอย่างมี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล  โดยยึดหลักการว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้และถือว่า  ผู้เรียนสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  2551 : คาํนํา)   
 เนื่องจากคณิตศาสตร์มีความสําคัญตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวไว้  
ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จึงได้กําหนดสาระการเรียนรู้
ท่ีนักเรียนจะต้องมีความรู้เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ดังนี้คือ สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ  สาระที่ 2 การวัด  
สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต  สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้คือ มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่ามาตรฐาน ค 6.1 มีความจําเป็นอย่างย่ิง
ท่ีจะต้องจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าว (กรมวิชาการ,  2551 : 2-3) 
 ดังนั้นครูผู้สอนควรตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์  เนื่องจาก  คณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของมนุษย์ ในการฝึกทักษะความรู้พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต  โดยเน้นที่กระบวนการให้ผู้เรียนเกิดความคิด  
ความเข้าใจ และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์  เป็นระบบระเบียบมีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทําให้สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดมาตรฐานให้นักเรียน  มีความสามารถ        
ในการแก้ปัญหา ใช้วิธีการที่ได้หลากหลายแก้ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้           
การเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร์จึงมีส่วนสําคัญยิ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนได้นําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
ดังที่ Riedesel (1990 : ไม่ปรากฎเลขหน้า) ได้สรุปว่า การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญและ ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลัก
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ช่วยฝึกทักษะและกระบวนการคิดให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหาเป็น โดยสามารถเชื่อมโยง
สาระความรู้และทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาเข้าด้วยกัน ทําให้นักเรียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้สําหรับแก้ปัญหา           
ในชีวิตประจําวันได้  การให้นักเรียนได้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ช่วยส่งเสริมลําดับข้ันตอนในการคิดแก้ปัญหา         
ท่ีพบในชีวิตประจําวัน จึงทําให้นักเรียนสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกทักษะไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตประจําวันได้   
   จากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนพบว่า  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมาก        
ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และยังช่วยฝึกทักษะและกระบวนการคิดให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหา
เป็น ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมลําดับข้ันตอนของการแก้ปัญหาต่างๆ ส่งเสริม ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักเรียน             
ซ่ึงกลวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ คือ การสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการจําตัวอักษร
ตัวแรกของลําดับการแก้ปัญหา 
  ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร  เพราะการจัดการเรียน
การสอนเป็นแบบเดิมๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้อยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปฏิบัติอยู่เป็นเพียง
การทําโจทย์แบบฝึกหัดซ่ึงทําเป็นรายบุคคล  ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและฝึกแก้ปัญหาน้อยทําให้นักเรียนแก้ปัญหา
ได้เฉพาะโจทย์ปัญหาที่คุ้นเคยและใช้การดําเนินการเพียงขั้นตอนเดียวในการแก้ปัญหา  ถ้าเจอโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนและต้อง
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของโจทย์เพื่อให้ได้มาซ่ึงวิธีการหาคําตอบนักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เม่ือนักเรียนอ่านโจทย์
ปัญหาแล้วไม่สามารถระบุวิธีการหาคําตอบหรือวิธีการแก้ปัญหานั้นว่าจะหาคําตอบของปัญหาอย่างไร  เนื่องจากคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก และเป็นนามธรรม จะต้องมีการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  มีแบบแผน  และต้อง
วิเคราะห์ปัญหา  จึงเป็นการยากที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ต้อง
อาศัยทั้งความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคํานวณ รวมทั้งประสบการณ์ท่ีมีอยู่เพื่อแก้ปัญหาและได้มาซ่ึงวิธีการหาคําตอบ  หาก
ครูผู้สอนไม่สามารถทําให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาเป็นรูปธรรมได้แล้ว จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ยากมาก ซ่ึงเห็นได้จาก
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดน้ําขุ่น ปีการศึกษา 2555 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 67.52  ปีการศึกษา  2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  69.25  ปีการศึกษา  2557  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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68.55 ตามลําดับ  ซ่ึงตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนตั้งไว้  คือ ร้อยละ 70 (โรงเรียนวัดน้ําขุ่น, 2557 :  12-13)  และจากรายงานผล
ของการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.00  ปีการศึกษา  2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
28.64  ปีการศึกษา  2557  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.50  การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องหนึ่งท่ีอยู่ในสาระที่ 6 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นสาระที่เชื่อมโยงกับทุกสาระหลัก ในการเรียนคณิตศาสตร์ (โรงเรียนวัดน้ําขุ่น, 
2557 :  14-15)  จากรายงานดังกล่าวจะเห็นว่าระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ทุกระดับ โรงเรียนมีความต้องการให้ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเนื้อหาที่ผู้เรียน
เรียนรู้และเข้าใจได้ยากท่ีสุดคือ  เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา   
    กลวิธี STAR (STAR  strategy ) เป็นกลวิธีการใช้ตัวอักษรตัวแรกวิธีหนึ่งท่ี Maccini and Hughes ได้พัฒนาขึ้น
และกล่าวถึง  กลวิธี STAR ว่าเป็นกลวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถจําข้ันตอนการแก้โจทย์ปัญหา  โดยการ
จําตัวอักษรตัวแรกของชื ่อลําดับขั้น ในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงมี 4  ขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นที่ 1  ศึกษาโจทย์ปัญหา (Search the Word 
Problem)  ขั้นที่ 2  แปลงข้อมูลท่ีมีอยู่ในโจทย์ปัญหา (Translate the Problem) ขั้นที่ 3 หาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
(Answer the Problem) ขั้นที่ 4  ทบทวนคําตอบ (Review the Solution)  Maccini  อธิบายว่าข้ันตอนหลักของกลวิธี 
STAR  จะประกอบด้วยข้ันตอนย่อยเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาคําตอบได้ ครูสามารถใช้ใบงานที่
ประกอบด้วยข้ันตอนและขั้นตอนย่อยของกลวิธี STAR เพื่อให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองให้แก้ปัญหาได้ทุกข้ันตอนและ
ช่วยจําขั้นตอนในการแก้ปัญหา  ซ่ึงขั้นตอน  4  ขั้นตอนของกลวิธี STAR  (Maccini and Hughes, 2000  :  10-12) 
สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ท้ัง 4  ขั้นตอน คือ การทําความเข้าใจปัญหา การวางแผน การดําเนินการ 
ตามแผน  และการตรวจสอบย้อนกลับ   การใช้การสอนโดยใช้กลวิธี STAR และการใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม (Concrete) สื่อที่
เป็นตัวแทนวัตถุจริง (Semiconcrete) และสัญลักษณ์ท่ีเป็นนามธรรม (Abstract) ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาในการหาคําตอบได้ดีย่ิงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สินีนิตย์ การปลูก ( 2552 : 
76)  ได้ทําการศึกษา เรื่อง ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์  
โดยใช้การสอนแบบกลวิธี  STAR  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
   จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เห็นว่าการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่น ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา           
มีความจําเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นลําดับข้ันตอน ซ่ึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR เป็นวิธีหนึ่งท่ีฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ และเป็นลําดับ
ข้ันตอน โดยใช้กลวิธีการจําตัวอักษรตัวแรกของชื่อลําดับข้ันของการแก้ปัญหา ทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน
และวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนวัดน้ําขุ่น  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR เพื่อศึกษา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR  เพราะนักเรียน 2 ระดับชั้นเรียนเนื้อหาบทเรียนเรื่องโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของเรื่องที่ทําการทดลองเป็นเรื่องและเนื้อหาเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR  
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70                
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR   
 3. เพื่อศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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87

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR  สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR  หลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้  
 3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR 
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีศึกษาอยู่ในศูนย์ประสานงานเหลืองจันท์  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 410  คน  กลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดน้ําขุ่น  อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 ห้องเรียน  มีนักเรียนจํานวน 36 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีท่ี 5 จํานวน 21 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 15 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR  
 ขอบเขตของเนื้อหา  

  สาระการเรียนรู้ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ซ่ึงประกอบด้วย 

1. โจทย์ปัญหาการบวก  
2. โจทย์ปัญหาการลบ 
3. โจทย์ปัญหาการคูณ 
4. โจทย์ปัญหาการหาร 
5. โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน 

 6. โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน 
 7. โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน 
 8. โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน 
 9. โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม 
 10. โจทย์ปัญหาการลบทศนิยม 
 11. โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม 
 12. โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 13. โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซ้ือขาย 
 14. โจทย์ปัญหาการหาร้อยละ 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา   

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  ระยะเวลาจํานวน 20 ชั่วโมง (ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4 ชั่วโมง) โดย
นักเรียนทั้ง 2 ชั้น เรียนพร้อมกันในชั่วโมงสุดท้ายของวันอังคารและวันพฤหัสบดี ซ่ึงเป็นชั่วโมงชุมนุมและชั่วโมงลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี STAR จํานวน 20 ชั่วโมง (ทดสอบก่อนเรียน
และทดสอบหลังเรยีน 4 ชั่วโมง) 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6  แบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน  30 ข้อ  ซ่ึงใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบชุดเดิม 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 3. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบอัตนัยเขียนตอบและปรากฏร่องรอยในการคิด  
จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 4 ข้อ ซ่ึงใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบชุดเดิม 
 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  ค่าที 
(t-test One Sample Group) ค่าที ( t-test for Dependent Samples)  ค่าความยากง่าย  ค่าอํานาจจําแนก  และ 
ค่าความเชื่อมั่น ซ่ึงค่าความยากง่ายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ระหว่าง             
0.50 – 0.69 ค่าอํานาจจําแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ระหว่าง 0.57 – 0.97 
ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เท่ากับ 0.97 และค่าความเชื่อมั่น
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.82   
 ดําเนินการวิจัย 
  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นําเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ช่วยพิจารณา
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ  จากนั้นนําเคร่ืองมือไปหาคุณภาพ ทําหนังสือ           
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดน้ําขุ่น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้         
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้กําหนดไว้  ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้และข้อตกลง
เกี่ยวกับการเรียนและทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์”  และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์    
ผู้วิจัยดําเนินการสอน เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์” โดยการใช้กลวิธี STAR ด้วยตนเองโดยใช้เวลาสอน 20 
ชั่วโมง และทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4  ชั่วโมง เมื่อสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้วผู้วิจัยได้นํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์” มาทําการทดสอบหลังเรียน
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 
ผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์” มาทําการทดสอบ
หลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน ทําการเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ” ของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
ทําการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ” ของนักเรียนก่อน
และหลังเรียน และทําการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนก่อนและหลงัเรียน 
 
ผลการวิจัย   
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR  เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70  

เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คะแนนทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 
70.00 22 73.33 

 จากตาราง  ผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  22.00  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  73.33  สูงกว่าเกณฑ์          
ร้อยละ 70 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธี STAR   

ผลการทดสอบก่อนเรียน ผลการทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

14.03   46.76 22.00   73.33   
  
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 จากตาราง ผลการทดสอบหลังเรยีนมีค่าเฉลี่ย 22.00 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 73.33 สูงกว่าผลการทดสอบ         
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  14.03  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  46.76 
 3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR   

ผลการทดสอบก่อนเรียน ผลการทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

17.97   44.93   27.33 68.33   
 จากตาราง ผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 27.33  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.33 สูงกว่าผลการทดสอบก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ย 17.97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.93 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR  เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า  ผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  22.00  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  73.33  สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กลวิธี STAR เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้กลวิธีการ
จําตัวอักษรตัวแรกของชื่อลําดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา นักเรียนจดจําข้ันตอนและฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทําให้
นักเรียนสามารถทําความเข้าใจโจทย์ปัญหา  เลือกวิธีท่ีใช้ในการหาคําตอบและสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องตามวิธีท่ีเลือก
อีกทั้งสามารถตรวจสอบคําตอบว่าถูกต้องหรือไม่ จากการที่นักเรียนฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนี้อยู่เป็นประจําส่งผล
ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ถกูต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญศักด์ิ พิรักษา (2554 : บทคัดย่อ) ได้การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง “สมการและการแก้สมการ” โดยการใช้กลวิธี STAR 
โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการเรียน       
สูงกว่าเกณฑ์ 60% และนักเรียนมีการพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้กลวิธี STAR อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก   
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธี STAR  พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 22.00 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 73.33 สูงกว่าผลการทดสอบ
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  14.03  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  46.76  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี STAR เป็นกลวิธีท่ีเน้นให้นักเรียนได้หาแนวทางใน
การหาคําตอบของปัญหาได้หลายวิธี  นักเรียนสามารถเลือกวิธีการท่ีตนเองถนัดมาใช้แก้ปัญหา นักเรียนสามารถเลือกใช้
สื่อได้ด้วยตนเอง  มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้แนวคิดใน
การหาคําตอบที่แตกต่างจากของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธิญา  กาญจนรัตน์ (2552 : 75) ได้ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการใช้การเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAR  พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAR  อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maccini and 
Ruhl (2000 : 465 - 489) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม สื่อท่ีเป็นตัวแทนวัตถุจริงและสัญลักษณ์ท่ีเป็นนามธรรม
หรือที่เรียกโดยใช้อักษร CSA ตามลําดับ และกลวิธี STAR ในการแก้ปัญหาการลบจํานวนเต็มสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียน มีอุปสรรคในการให้เหตุผลขั้นสูง และทักษะการแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถใน
การแสดงความหมายและการหาคําตอบของปัญหาการลบจํานวนเต็ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จํานวน 3 คน  ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองการแก้ปัญหาของนักเรียนทั้ง 3 คน มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและหลังการทดลอง 
2 สัปดาห์ทําการทดสอบความคงทนของความสามารถในการหาคําตอบ ของปัญหา พบว่า นักเรียนยังคงหาคําตอบของปัญหาได้
อย่างถูกต้อง และ 1 สัปดาห์ ต่อมาทําการทดสอบความคงทนของความสามารถในการแสดงความหมายของปัญหา ซ่ึงนักเรียน
ยังคงแสดงความหมายของปัญหาได้อย่างถูกต้องเช่นกัน 
 3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR  พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 27.33  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.33 สูงกว่า
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 17.97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.93 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงผลการ
ทดสอบหลังเรียน เมื่อพิจารณาเป็น รายขั้นตามลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด พบว่า ขั้นที่ 1 S (Search the Word 
Problem)  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  98.96 ขั้นที่ 2 T (Translate the Problem) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.32  ขั้นท่ี 3  A (Answer 
the Problem)  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  53.13 และขั้นที่ 4  R (Review the Solution) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.14 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน สามารถเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  S (Search the Word Problem) เป็นขั้นของการศึกษาโจทย์ปัญหา ในขั้นนี้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหา
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน แล้วถามคําถามต่อตนเองว่า “รู้ข้อเท็จจริงอะไรบ้างจากโจทย์ปัญหา” “โจทย์ต้องการให้หาอะไร” 
นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาที่สําคัญ” “นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ถ้อยคําของตนเอง” “นักเรียนตอบข้อเท็จจริงที่ได้จาก
โจทย์ด้วยตนเอง” 
  ขั้นที่ 2  T (Translate the Problem) การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการในแบบรูปภาพหรือ
อสมการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนเลือกใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ เลือกตัวแปร และระบุการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ให้
ถูกต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 
 ขั้นที่ 3  A (Answer the Problem) เป็นขั้นการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา ในขั้นนี้นักเรียนหาคําตอบท่ี
เหมาะสมและถูกต้องของโจทย์ปัญหา 
 ขั้นที่ 4  R (Review the Solution)  ขั้นทบทวนคําตอบ นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาซํ้าอีกครั้ง แล้วถามคําถาม
ต่อตนเองว่า “คําตอบที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขที่กําหนดในปัญหาหรือไม่” จากนั้นตรวจสอบคําตอบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสินีนิตย์ การปลูก ( 2552 : 76) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียน
คณิตศาสตร์  เรื่อง  บทประยุกต์  โดยใช้การสอนแบบกลวิธี  STAR  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์  
เรื่อง บทประยุกต์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี STAR ครูผู้สอนต้องเน้นย้ําเรื่องความตั้งใจให้กับ
นักเรียน และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี STAR มีประสิทธิภาพ
 2. ครูผู้สอนควรนําการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ครูผู้สอนควรนําการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืน ๆ ด้วย 
 2. ครูผู้สอนควรนําการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย 
 3. ครูผู้สอนควรนําการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ไปใช้ร่วมกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ 
ด้วย เพื่อช่วยส่งเสริมให้การสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 4. หากครูผู้สอนนําการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ไปใช้กับนักเรียนชั้นเรียนเดียวกัน         
จะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีความสะดวก รวดเร็วกว่าและเกิดประสิทธิผลท่ีดีกว่านี้ 
 5. ครูผู้สอนควรเสริมทักษะความรู้ในกระบวนการแสดงวิธีทําในขั้นที่ 3 ขั้นการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
(A) ให้มีความถูกต้องแม่นยํา จะทําให้คะแนนของขั้นนี้ดีขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อคะแนนในขั้นสุดท้ายคือขั้นทบทวนคําตอบ (R)         
ก็จะถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนจิระศาสตรว์ิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Results of Project Approach affecting Preschool Children’s Thinking 
Skills at Jirasartwitthaya School, Phranakhonsri Ayutthaya Province 

นงนุช  นกสี, อัญชลี ไสยวรรณ, กรรณิการ์ สุสม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการ ประชากรเป็นนักเรียนอนุบาลชั้นอนุบาล 2 เรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 โรงเรียนจิระ
ศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 200 คนเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 1 ห้องเรียนโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2/5 จํานวน 20 คน การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบ 1 กลุ่ม ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ  8 สัปดาห์ เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ แบบทดสอบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยท่ีมีค่า
ความเชื่อมั่นที่ .85 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานและค่าที 
           ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการสูงกว่าการทดลองทั้งโดย
ภาพรวม และในแต่ละด้านได้แก่ การต้ังคําถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การจําแนกประเภท การ
เรียงลําดับและการเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ, ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
          The purposes of this research were to compare Prechool Children’s Thinking Skills before 
and after  participation in Project Approach. The population was 200 preschoolers aged 4-5 years 
old who have attended kindergarten level 2 in the first semester of the academic year 2017 at 
Jirasartwitthaya School, Phranakhonsri Ayutthaya  Province. The sample was 20 preschoolers of 
classroom 1, selected by using cluster random sampling. Quasi - experimental research with one - 
proup pretest – posttest design was employed. The research period lasted 8 weeks. The research 
tools comprised of Project Approach lesson plans and the preschool children’s thinking skills test 
with the reliability of .85 The statistics utilized in this study were mean standard deviation and 
independent t-test.  
            The research finding revealed that after participation in Project Approach the scores of 
preschool children’s thainking skills have higher than before the experiment in overall and each 
aspect including date gathering, questioning, date collection, classification, distribution, ordering 
and compare with statistical significance at .01 level. 

           1. Project Approach is the learning management based on interest. Its focus is on 
encouraging study of the particular interest topics. The children plan and do the activity 
themselves. Then investigate and try to find the right answers for those interested topic 
questions. They observe and interact with persons or things around them, and accomplish plans 
themselves by using various methods and resources. Significantly, teachers facilitate and prepare 
useful materials for the children. This activity is consisted of 3 phases as the following; Phase 1-
Beginning the project, Phase 2 –Developing the project and Phase 3-Concluding the project. 
            2.Thinking Skills means the behavior or the ability to express the usage of various 
thinking skill. Thinking is considered as basic of problem solving skills. It helps in finding the 
appropriate answers, or searching for the truth which can lead to the correct answer. There are 6 
aspects to be measured which consist of making questions, collecting data, classification, 
identification, ordering, and comparison. 

  Keywords: Project Approach, Preschool children’s Thinking skills 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การคิดเป็นกระบวนการทํางานของสมองที่มีประสิทธิภาพ  ส่วนหนึ่งมาจากการฝึกฝน  แต่การฝึกสมองให้
สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่เรื่องของการจําอย่างเดียวเพราะถึงแม้การจําจะเป็นสิ่งที่จําเป็นและมี
ความสําคัญต่อบุคคลทุกวัย  การฝึกให้สมองสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุกเป็นเรื่องของการคิด การคิด
เป็นการทํางานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียงแต่ว่าเราจะต้องจัดการเรียนรู้หรือจัดสิ่งกระตุ้นให้มากพอ               
ท่ีสมองจะได้ฝึกคิด(อัญชลี ไสยวรรณ, 2558: ออนไลน์) การคิดเป็นกลไกของสมองในการเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อ
หาคําตอบของปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจหรือหาคําตอบใหม่ หรือสร้างสิ่งใหม่ท่ีต่างจากเดิม (ทิศนา แขมมณี และ
คณะ, 2551:132) นอกจากนี้ความสามารถย่อยในการคิดในลักษณะต่างๆซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิด              
ท่ีสลับซับซ้อน เรียกว่า ทักษะการคิด ซ่ึงเป็นคําท่ีแสดงออกถึงการกระทําหรือพฤติกรรม ซ่ึงต้องใช้ความคิด เช่น การ
สังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู ่การสรุป เป็นต้น (บรรจง อมรชีวิน, 2554:104) ดังนั้น 
ทักษะการคิดจึงมีความสําคัญต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างย่ิง และมีความสําคัญต่อกระบวนการและเป้าหมายของ
การคิด ทักษะการคิดโดยหลักแล้วไม่ใช่ทักษะย่อยด้านใดทักษะหนึ่ง แต่เกิดขึ้นแบบผสมผสานกันในการที่จะให้ได้
ความคิดท่ีดีตามที่ต่อการ 
 การพัฒนาการทักษะคิดควรเริ่มท่ีระดับปฐมวัย เพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 6 ปี จะมีพัฒนาการด้านต่างๆ 
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่าสมองที่ได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสม
จะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 ของวัยผู้ใหญ่ ส่วนพัฒนาการในด้านการรับรู้และการคิดจะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 70 
ของวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น พัฒนาการด้านการคิดของเด็กวัย 3-6 ปี คือกระบวนการซึ่งสมองเรียนรู้ท่ีจะให้ความหมายส่ิงที่
เห็น สิ่งที่เผชิญ ตีความ และสร้างความเชื่องโยงระหว่างสิ่งต่างๆ ท่ีรับรู้มา และจะเพิ่มความซับซ้อนตาม พัฒนาการ
ด้านการคิดของเด็กจะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็ก และค่อยๆขยายสู่สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตวั เด็กจึงมี
พัฒนาการการคิดท่ีเป็นไปตามวัยที่สูงขึ้น การเรียนรู้จึงเริ่มจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสัญลักษณ์ 
กระบวนการพัฒนาการคิดสําหรับเด็กวัยนี้จึงมุ่งให้เด็กได้มีประสบการณ์ท่ีต้องใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า เพื่อให้
ความหมายและและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ จากง่ายไปสู่ยาก (สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
,2558) การพัฒนาการคิดในระดับปฐมวัยส่วนใหญ่จะส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดซ่ึงแสดงออกถึงการกระทําหรือ
พฤติกรรม เด็กปฐมวัยสามารถใช้ทักษะการคิดโดยการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ เด็กบางคนมีความคิดลึกซ้ึงกับความ
พึงพอใจพยายามที่จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมหรือคําพูดท่ีสะท้องถึงสิ่งที่คิด ว่าเด็กคิดอะไร และคิดอย่างไร ดังนั้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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           1. Project Approach is the learning management based on interest. Its focus is on 
encouraging study of the particular interest topics. The children plan and do the activity 
themselves. Then investigate and try to find the right answers for those interested topic 
questions. They observe and interact with persons or things around them, and accomplish plans 
themselves by using various methods and resources. Significantly, teachers facilitate and prepare 
useful materials for the children. This activity is consisted of 3 phases as the following; Phase 1-
Beginning the project, Phase 2 –Developing the project and Phase 3-Concluding the project. 
            2.Thinking Skills means the behavior or the ability to express the usage of various 
thinking skill. Thinking is considered as basic of problem solving skills. It helps in finding the 
appropriate answers, or searching for the truth which can lead to the correct answer. There are 6 
aspects to be measured which consist of making questions, collecting data, classification, 
identification, ordering, and comparison. 

  Keywords: Project Approach, Preschool children’s Thinking skills 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การคิดเป็นกระบวนการทํางานของสมองที่มีประสิทธิภาพ  ส่วนหนึ่งมาจากการฝึกฝน  แต่การฝึกสมองให้
สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่เรื่องของการจําอย่างเดียวเพราะถึงแม้การจําจะเป็นสิ่งที่จําเป็นและมี
ความสําคัญต่อบุคคลทุกวัย  การฝึกให้สมองสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุกเป็นเรื่องของการคิด การคิด
เป็นการทํางานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียงแต่ว่าเราจะต้องจัดการเรียนรู้หรือจัดสิ่งกระตุ้นให้มากพอ               
ท่ีสมองจะได้ฝึกคิด(อัญชลี ไสยวรรณ, 2558: ออนไลน์) การคิดเป็นกลไกของสมองในการเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อ
หาคําตอบของปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจหรือหาคําตอบใหม่ หรือสร้างสิ่งใหม่ท่ีต่างจากเดิม (ทิศนา แขมมณี และ
คณะ, 2551:132) นอกจากนี้ความสามารถย่อยในการคิดในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิด              
ท่ีสลับซับซ้อน เรียกว่า ทักษะการคิด ซ่ึงเป็นคําท่ีแสดงออกถึงการกระทําหรือพฤติกรรม ซ่ึงต้องใช้ความคิด เช่น การ
สังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู ่การสรุป เป็นต้น (บรรจง อมรชีวิน, 2554:104) ดังนั้น 
ทักษะการคิดจึงมีความสําคัญต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างย่ิง และมีความสําคัญต่อกระบวนการและเป้าหมายของ
การคิด ทักษะการคิดโดยหลักแล้วไม่ใช่ทักษะย่อยด้านใดทักษะหนึ่ง แต่เกิดข้ึนแบบผสมผสานกันในการที่จะให้ได้
ความคิดท่ีดีตามที่ต่อการ 
 การพัฒนาการทักษะคิดควรเริ่มท่ีระดับปฐมวัย เพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 6 ปี จะมีพัฒนาการด้านต่างๆ 
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่าสมองที่ได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสม
จะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 ของวัยผู้ใหญ่ ส่วนพัฒนาการในด้านการรับรู้และการคิดจะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 70 
ของวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น พัฒนาการด้านการคิดของเด็กวัย 3-6 ปี คือกระบวนการซึ่งสมองเรียนรู้ท่ีจะให้ความหมายส่ิงที่
เห็น สิ่งที่เผชิญ ตีความ และสร้างความเชื่องโยงระหว่างสิ่งต่างๆ ท่ีรับรู้มา และจะเพิ่มความซับซ้อนตาม พัฒนาการ
ด้านการคิดของเด็กจะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็ก และค่อยๆขยายสู่สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตวั เด็กจึงมี
พัฒนาการการคิดท่ีเป็นไปตามวัยที่สูงขึ้น การเรียนรู้จึงเริ่มจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสัญลักษณ์ 
กระบวนการพัฒนาการคิดสําหรับเด็กวัยนี้จึงมุ่งให้เด็กได้มีประสบการณ์ท่ีต้องใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า เพื่อให้
ความหมายและและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ จากง่ายไปสู่ยาก (สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
,2558) การพัฒนาการคิดในระดับปฐมวัยส่วนใหญ่จะส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดซ่ึงแสดงออกถึงการกระทําหรือ
พฤติกรรม เด็กปฐมวัยสามารถใช้ทักษะการคิดโดยการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ เด็กบางคนมีความคิดลึกซ้ึงกับความ
พึงพอใจพยายามที่จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมหรือคําพูดท่ีสะท้องถึงสิ่งที่คิด ว่าเด็กคิดอะไร และคิดอย่างไร ดังนั้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญควรให้เด็กแต่ละคนได้รู้จักการคิดในการดํารงชีวิตประจําวันและเป็น
พ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซับซ้อนแต่ละคน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้
ได้ความสําคัญจึงกําหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อประเมินสถานศึกษา
ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยมากน้อยเพียงใด (สุรางค์ โค้วตระกลู, 2554 : 344) การพัฒนาเด็กในด้าน
สติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีทักษะการคิด รู้จักการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยแล้วการเรียนรู้ท่ีจากการเกิด
ความสนใจ และได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ กระตือรือร้นที่สงสัยและคิดระบุปัญหาเพื่อจะหาคําตอบอยากรู้อยากเห็น 
สนใจในกิจกรรมที่ครูจัดอํานวยความสะดวกให้ในการใช้สื่อหรือลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งใช้คําถามกระตุ้นระหว่างการ
ทํากิจกรรม ให้เด็กได้คิดตลอดเวลา ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจนําไปสู่การเกิดทักษะการคิด              
ท่ีสูงขึ้น  
 การส่งเสริมทักษะการคิดของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาในปัจจุบันพบปัญหาจากการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบสาม
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,สมศ: 2556: 32) พบว่า ในมาตรฐานที่ 4 ด้านผู้เรียน          
มีความสารถในการคิดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวต้องการหาแนวทางใน
การพัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานของการคิดในระดับสูงต่อไป และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ได้กําหนดจุดหมายตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์                  
ท่ีกํ าหนดไว้ ใน  จุดหมาย  12 ข้อ  มาตรฐานข้อที่  10 กําหนดให้ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 9) ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนได้ตรวจสอบข้อมูลท่ีเป็นสาเหตุท่ีทําให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยู่ในเกณฑ์พอใช้โดยศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนย้อนหลังพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติและใช้แบบฝึกหัดให้กับเด็กปฐมวัยเป็นประจําทุกวันส่งผลต่อการเรียนรู้และการคิดของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก 
สําหรับการส่งเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถจัดการเรียนได้หลากหลายวิธีการโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้
ลงมีทําด้วยตนเอง ค้นคว้า สนทนา วางแผน อภิปราย ฝึกให้เด็กได้ค้นหาข้อมูล รู้จักคิดหาเหตุผลในการแก้ปัญหา
ต่างๆ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีสามารถทําให้เด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะการคิดได้มากขึ้น 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเปิดโอกาสให้รับการพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพโดยคํานึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล บนพื้นฐานของการจัดการศึกษาแบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
มีกระบวนการเรียนรู้ 3 ระยะคือ ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการและระยะสรุปโครงการ ตลอดระยะเวลา
การจัดกิจกรรมโครงการเด็กได้รับการฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทําได้ และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีครูเป็นผู้จัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และเอื้ออํานวยความสะดวก ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดย
ผ่านกิจกรรมของโครงการ การแสดงความชื่นชม ยอมรับฟังความคิด การแสดงออกของเด็ก สนับสนุนให้เด็กได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างลึกในหัวข้อที่สนใจจึงสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก นอกจากนี้การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นจริงและใกล้ตัวเด็กจึงเกิดความสนใจ
และสนุกสนานเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็ก ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสังเกตทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ชอบสํารวจค้นคว้า รูปแบบของการทํากิจกรรมที่หลากหลายจะช่วยทําให้เด็กค้นพบ
คําตอบท่ีต้องการ ซ่ึงจะเป็นทางนําไปสู่การนําความรู้ไปใช้ได้จริงและทักษะในการปฏิบัติ หัวใจของการจัดการเรียนรู้
แบบโครงการอยู่ท่ีการแสวงหาคําตอบเพื่อสร้างองค์แห่งความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการเริ่มต้นจากเรื่องหรือปัญหาที่เด็ก
สนใจศึกษาแล้วสืบค้นหาคําตอบอย่างลุ่มลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ ในทํานองเดียวกัน ศศิธร ศรีสงคราม, 2556: 72 
อธิบายว่า ครูเป็นผู้มีบทบาทในการกระตุ้นให้การเรียนรู้น่าสนใจ เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
สืบค้นความรู้ด้วยตนเองเพราะการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองทําให้เด็กเกิดจากการเรียนรู้ท่ี
แท้จริง เข้าใจในสิ่งที่เรียกอย่างถ่องแท้ สามารถพูดได้ อธิบายได้ชัดเจน  มีทักษะในการปฏิบัติ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

คล่องแคล่ว สามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เนื้อหาอื่นๆ และใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 จากความสําคัญดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการจะสามารถส่งผลถึง
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพียงใด ซ่ึงผลท่ีได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะได้นําไปเป็นแนวทางให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย นําไปจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในลักษณะอื่นๆ และสามารถนํา
กระบวนการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเด็กในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้พัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ และใช้เป็น
แนวทางสําหรับครู และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลอื่นๆ
ต่อไป 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตขอกการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 เด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหว่าง 4-5 ปี ท่ีกําลังศึกษาอนุบาลชั้นปท่ีี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 200 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหว่าง 4-5 ปี ท่ีกําลังศึกษาอนุบาล
ชั้นปีท่ี 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 20 
คน เลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีสุ่มแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการจับสลากห้องเรียนมา 1 ห้อง จากห้องเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยมี
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาในการทดลอง 10 
สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นการทดสอบ 2 สัปดาห์ และการทดลอง 8 สัปดาห์ 
 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 ในการวิจัย เรื่องผลการจัดการจัดเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิระ
ศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ศึกษาเองสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

95

คล่องแคล่ว สามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เนื้อหาอื่นๆ และใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 จากความสําคัญดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการจะสามารถส่งผลถึง
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพียงใด ซ่ึงผลท่ีได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะได้นําไปเป็นแนวทางให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย นําไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในลักษณะอื่นๆ และสามารถนํา
กระบวนการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเด็กในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้พัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ และใช้เป็น
แนวทางสําหรับครู และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลอื่นๆ
ต่อไป 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตขอกการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 เด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหว่าง 4-5 ปี ท่ีกําลังศึกษาอนุบาลชั้นปท่ีี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 200 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหว่าง 4-5 ปี ท่ีกําลังศึกษาอนุบาล
ชั้นปีท่ี 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 20 
คน เลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีสุ่มแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการจับสลากห้องเรียนมา 1 ห้อง จากห้องเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยมี
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาในการทดลอง 10 
สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นการทดสอบ 2 สัปดาห์ และการทดลอง 8 สัปดาห์ 
 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 ในการวิจัย เรื่องผลการจัดการจัดเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิระ
ศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ศึกษาเองสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิด 
 ทฤษฎีของเพียเจต์ เชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม 
โดยบุคคลพยายามปรับตัวใช้กระบวนการดูดซึมและกระบวนการปรับความรู้ จนทําให้เกิดการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อม 
จึงเกิดความคิดใหม่ การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กเป็นพัฒนาจากข้ันหนึ่งไปอีกข้ันหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์เป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กเกิดความคิดของตนให้ผู้อ่ืนรู้และสนองต่อความ
ต้องการโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับเข้าด้วยกันและปรับให้เข้ากันเพื่อสร้างเป็น
ความรู้ใหม่ด้วนตนเอง    และบรุนเนอร์ (Bruner) เชื่อว่าการเรียนรู้เริ่มต้นจากการเรียนรู้จากกระทํา จึงจะสามารถ
จิตนาการหรือสร้างภาพในใจหรือในความคิดขึ้นได้ ไปสู่ความสามารถที่เข้าใจในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้  

ชนาธิป พรกุล (2557:4-6) กล่าวถึงความสําคัญของทักษะการคิด ซ่ึงมนุษย์มีความสามารถในการคิด การ
คิดเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการดํารงชีวิต ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของชีวิต การคิดท่ีมีคุณภาพมีผล
โดยตรงต่อคุณภาพของชีวิต ผู้ใดฝึกบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นนักคิด นักคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinker) คือ ผู้ท่ี
คิดจนเป็นนิสัย มีการทบทวนสิ่งที่คิด และขณะคิดจะปรับปรุงคุณภาพการคิดอยู่เสมอ คนเหล่านั้นจะมีคุณภาพใน
หลายๆเรื่อง ได้แก่ สร้างผลงานมีคุณภาพ ประเมินตนเองได้เที่ยงตรง ประเมินสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้
วิชาได้หลากหลายสาขา ใช้เหตุผลในการทํางาน และการดําเนินชีวติ มีความสามารถในการใช้ภาษา สนับสนุนการคิด 
มีทักษะการคิดช่วยให้สามารถคิดได้ชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น ลึกซ้ึง กว้างไกล และมีเหตุผล 
 วรินทรทิพย์  ปรมัตถ์ชญานนท์ (2551:58) ได้ทําการศึกษาการใช้เทคนิคกระตุ้นการคิดท่ีมีต่อทักษะ
การคิดแบบลื่นไหลของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการทักษะการคิดแบบลื่นไหลของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระตุ้นการคิดสูงขึ้น มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ปริษา  บุญมาศ (2551:49) ได้ทําการศึกษาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี ผลการวิจัยพบว่า การคิดเชิงเหตุผลท้ังโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัย
หลังการทดลองสุงกว่าก่อนการทดลองทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการผสมสีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 
 จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาเชื่อว่าทักษะการคิดเกิดข้ึนจากการลงมือปฏิบัติ เม่ือบุคคลมีทักษะการคิดจะส่งผลให้
คนสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเพราะทักษะการคิดช่วยให้เราแสดงออกในสิ่งที่ดีงามและสามารถดําเนินชีวิต
ให้ประสบความสุขในความสําเร็จ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ จึงควรปลูกฝั่งให้ตั้งแต่เด็ก
ปฐมวัย  
           หลักการ แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
 พัชรี ผลโยธิน (2555: 51) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีให้
โอกาสเด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ มีค่าต่อการเรียนรู้ การสืบค้น เพื่อหา
คําตอบจากคําถามท่ีเด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับเพื่อนหรือร่วมกันคิดกับครูและทําให้เกิดการคิด กระบวนการสืบค้น
ขึ้นมา ท้ังนี้ หัวเรื่องที่นํามาสืบค้นมักจะมีความหมายต่อเด็กการจัดการเรียนรู้แบบโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสรุปโครงการ ซ่ึงทุกระยะของโครงการดําเนินกิจกรรม 5 
ลักษณะ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การทํางานภาคสนาม การนําเสนอประสบการณ์ การสืบค้น และการจัดแสดง 
           ศศิธร ศรีสงคราม (2556:69) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยหลังการ
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยวัยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการมี
ทักษะการแสวงหาความรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05             
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีเน้น
ให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่สนใจอย่างลุ่มลึกโดยเด็กเป็นผู้วางแผนในการทํากิจกรรมและค้นหาคําตอบด้วยตนเอง เปิด
โอกาสให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกการปฏิบัติเพื่อให้ได้คิดเป็น ทําเป็นแก้ไขปัญหา สนทนา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ จากการสังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  หรือสิ่งต่างๆรอบตัวและลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้
มีการร่วมมือกันจนได้ค้นพบข้อเท็จจริงของเรื่องที่เด็กสนใจ มีการสรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์ท้ังหมด 
มาจัดแสดงผลงาน โดยมีครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม 
 
4. กรอบแนวคิดของการวิจยั 
       ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากที่เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการมีทักษะการคิดสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการ 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองโดย
อาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One group pretest-posttest (พิสณุ  
ฟองศรี, 2552: 165-166) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบง่ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ เครื่องมือสําหรับใช้ในการทดลองและ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
 2 .แบบทดสอบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
  
  

1. ระยะเริ่มโครงการ 

2. ระยะพัฒนาโครงการ 

3. ระยะสรุปโครงการ 

ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 

1. การตั้งคําถาม 

2. การรวบรวมข้อมูล 

3. การกําหนดหมวดหมู่ 

4. การจําแนกประเภท 

5. การเรียงลําดับ 

6. การเปรียบเทียบ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีเน้น
ให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่สนใจอย่างลุ่มลึกโดยเด็กเป็นผู้วางแผนในการทํากิจกรรมและค้นหาคําตอบด้วยตนเอง เปิด
โอกาสให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกการปฏิบัติเพื่อให้ได้คิดเป็น ทําเป็นแก้ไขปัญหา สนทนา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ จากการสังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  หรือสิ่งต่างๆรอบตัวและลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้
มีการร่วมมือกันจนได้ค้นพบข้อเท็จจริงของเรื่องที่เด็กสนใจ มีการสรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์ท้ังหมด 
มาจัดแสดงผลงาน โดยมีครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม 
 
4. กรอบแนวคิดของการวิจยั 
       ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากที่เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการมีทักษะการคิดสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการ 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองโดย
อาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One group pretest-posttest (พิสณุ  
ฟองศรี, 2552: 165-166) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบง่ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ เครื่องมือสําหรับใช้ในการทดลองและ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
 2 .แบบทดสอบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
  
  

1. ระยะเริ่มโครงการ 

2. ระยะพัฒนาโครงการ 

3. ระยะสรุปโครงการ 

ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 

1. การตั้งคําถาม 

2. การรวบรวมข้อมูล 

3. การกําหนดหมวดหมู่ 

4. การจําแนกประเภท 

5. การเรียงลําดับ 

6. การเปรียบเทียบ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 แบบแผนการทดลอง 
การทดสอบก่อนการทดลอง 

Pretest 
ทดลอง 

Treatment 
การทดสอบหลักการทดลอง 

Posttest 
T� X T� 

 
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ ผู้วิจัยดําเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัย นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการ นําแผนการจัดการเรียนแบบโครงการ ไปทดลองใช้ (Try – Out) กับเด็กปฐมวัยวัย  โรงเรียนจิระศาสตร์
วิทยาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการให้เป็นฉบับสมบูรณ์และนําแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 2.ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ผู้จัดดําเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย สร้างแบบทดสอบแบบทดสอบทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยใช้วิธี IOC ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ นําแบบทดสอบ
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ไปทดลองใช้ (Try Out) และหาคุณภาพเครื่องมือปรับปรุงแบบทดสอบทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัยและนําไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เพื่อหาทักษะการคิด โดยใช้
แบบทดสอบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ซ่ึงเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 สัปดาห์ 
 2. ดําเนินการทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการทดลองการใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการกับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงทํา
การทดลองในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน 
 3. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้วิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการทดลองโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม ใช้เวลาในการทดสอบ 1 สัปดาห์ 
 4. นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการทดลองโดยภาพรวม 

ระยะเวลา จํานวนคน 
( n ) 

ค่าเฉล่ีย 
(��) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SD 

 
t 

 
df 

ก่อนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

20 
 

20 

4.75 
 

12.95 

0.85 
 

1.76 

 
19.21∗∗ 

 
19 

∗∗ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  

 จากตาราง พบว่า การเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
โดยภาพรวม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 และหลังการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.76  แสดงว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการช่วยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้เด็กเกิด
ความชํานาญในด้าน การตั้งคําถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การจําแนกประเภท การเรียงลําดับ และการ
เปรียบเทียบจากการได้สัมผัสกับวัสดุของจริง ด้วยความกระตือรือร้นสนใจในการทํากิจกรรมทุกระยะอย่างมีความสุข 
จึงทําให้เด็กมีทักษะการคิดท่ีสูงกว่าก่อนการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไว้ 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่มีผลต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิระ
ศาสตร์วิทยา ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงการมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างเสริมประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและนําไปสู่การ
กําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาอย่างลุ่มลึกเด็กได้ใช้ประสบการณ์เดิมของแต่ละคน มากําหนดวางแผนเกี่ยวกับหัวเรื่องที่
เด็กสนใจ  โดยเชื่องโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  จากการ
กําหนดหัวเรื่องตั้งคําถามที่เด็กสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น  แล้ววางแผนทํากิจกรรมต่างๆ เด็กจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือหาคําตอบหรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเด็กได้ใช้ความคิดตามความเข้าใจในประสบการณ์
นั้น เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  โดยเฉพาะประสบการณ์ตรงจากการกระทํากิจกรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ของเพียเจต์ เชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคล
พยายามปรับตัวใช้กระบวนการดูดซึมและกระบวนการปรับความรู้ จนทําให้เกิดการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อม จึงเกิด
ความคิดใหม่ การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กเป็นพัฒนาจากขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง และทฤษฏีการเรียนรู้ของจอห์น  ดิวอ้ี ท่ีกล่าวว่า  การเรียนรู้เกิดจากการที่เด็กสนใจท่ีจะเรียนรู้
และลงมือปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ในตัวเด็ก  โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบโครงการ
เด็กจะได้สัมผัสกับวัสดุของจริง  ซ่ึงในขณะปฏิบัติกิจกรรมเด็กๆ จะมีความกระตือรือร้น  สนใจในการทํากิจกรรมทุก
ระยะอย่างมีความสุข  และครูกระตุ้นโดยใช้คําถามให้เด็กคิดและปฏิบัติ   ซ่ึงสัมพันธ์กับทักษะการคิดหากได้รับการ
กระตุ้นและฝึกฝนอยู่เสมอจะทําให้เด็กได้รู้จักคิดอย่างมีทักษะและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง  
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร ศรีสงคราม (2556:69) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแสวงหา
ความรู้ของเด็กปฐมวัยหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยวัยหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการมีทักษะการแสวงหาความรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
            การพัฒนาการคิดมีความสําคัญต่อเด็กระดับปฐมวัยในช่วงอายุ 2-7 ปี ซ่ึงมีพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ใน
ขั้นก่อนการปฏิบัติทักษะการคิด (Preoperational Stage) เด็กจะเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมและประสบการณ์ตรง 
การแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลยังอาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กจึง
ควรคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กเป็นสําคัญโดยฝึกให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในการสํารวจ ทดลอง 
ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้เด็กและเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาต่อไป
(สุรางค์  โค้วตระกูล  2554:347) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551: 2) กล่าวว่า ทักษะการคิด
จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมาจากกระบวนการการทํางานของสมอง ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น เป็นผลมา
จากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมท่ีเข้ามากระทบ ส่งผลให้เกิดความคิดในการแก้ไข ปรับตัวเพื่อให้
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 จากตาราง พบว่า การเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
โดยภาพรวม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 และหลังการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.76  แสดงว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการช่วยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้เด็กเกิด
ความชํานาญในด้าน การตั้งคําถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การจําแนกประเภท การเรียงลําดับ และการ
เปรียบเทียบจากการได้สัมผัสกับวัสดุของจริง ด้วยความกระตือรือร้นสนใจในการทํากิจกรรมทุกระยะอย่างมีความสุข 
จึงทําให้เด็กมีทักษะการคิดท่ีสูงกว่าก่อนการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไว้ 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่มีผลต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิระ
ศาสตร์วิทยา ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงการมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างเสริมประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและนําไปสู่การ
กําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาอย่างลุ่มลึกเด็กได้ใช้ประสบการณ์เดิมของแต่ละคน มากําหนดวางแผนเกี่ยวกับหัวเรื่องที่
เด็กสนใจ  โดยเชื่องโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  จากการ
กําหนดหัวเรื่องตั้งคําถามที่เด็กสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น  แล้ววางแผนทํากิจกรรมต่างๆ เด็กจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหาคําตอบหรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเด็กได้ใช้ความคิดตามความเข้าใจในประสบการณ์
นั้น เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  โดยเฉพาะประสบการณ์ตรงจากการกระทํากิจกรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ของเพียเจต์ เชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคล
พยายามปรับตัวใช้กระบวนการดูดซึมและกระบวนการปรับความรู้ จนทําให้เกิดการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อม จึงเกิด
ความคิดใหม่ การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กเป็นพัฒนาจากขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง และทฤษฏีการเรียนรู้ของจอห์น  ดิวอ้ี ท่ีกล่าวว่า  การเรียนรู้เกิดจากการที่เด็กสนใจท่ีจะเรียนรู้
และลงมือปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ในตัวเด็ก  โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบโครงการ
เด็กจะได้สัมผัสกับวัสดุของจริง  ซ่ึงในขณะปฏิบัติกิจกรรมเด็กๆ จะมีความกระตือรือร้น  สนใจในการทํากิจกรรมทุก
ระยะอย่างมีความสุข  และครูกระตุ้นโดยใช้คําถามให้เด็กคิดและปฏิบัติ   ซ่ึงสัมพันธ์กับทักษะการคิดหากได้รับการ
กระตุ้นและฝึกฝนอยู่เสมอจะทําให้เด็กได้รู้จักคิดอย่างมีทักษะและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง  
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร ศรีสงคราม (2556:69) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแสวงหา
ความรู้ของเด็กปฐมวัยหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยวัยหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการมีทักษะการแสวงหาความรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
            การพัฒนาการคิดมีความสําคัญต่อเด็กระดับปฐมวัยในช่วงอายุ 2-7 ปี ซ่ึงมีพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ใน
ขั้นก่อนการปฏิบัติทักษะการคิด (Preoperational Stage) เด็กจะเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมและประสบการณ์ตรง 
การแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลยังอาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กจึง
ควรคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กเป็นสําคัญโดยฝึกให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในการสํารวจ ทดลอง 
ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้เด็กและเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาต่อไป
(สุรางค์  โค้วตระกูล  2554:347) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551: 2) กล่าวว่า ทักษะการคิด
จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมาจากกระบวนการการทํางานของสมอง ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเกิดข้ึน เป็นผลมา
จากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมท่ีเข้ามากระทบ ส่งผลให้เกิดความคิดในการแก้ไข ปรับตัวเพื่อให้
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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100

สามารถแก้ไขปัญหาหรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้น การคิดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นกระบวนการ
ท่ีมีความต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน การคิดมีหลายลักษณะซึ่งมีจุดมุ่งหมายและกระบวนการตั้งคําถาม การรวบรวม
ข้อมูล การจัดหมวดหมู่  การจําแนกประเภท การเรียงลําดับ และการเปรียบเทียบในการคิดท่ีแตกต่างกันซ่ึงคนทุกคน
สามารถฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาได้ ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการ โดยภาพรวม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 และหลัง
การทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.76 แสดงว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการช่วยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทําให้
เด็กเกิดความชํานาญในด้าน การต้ังคําถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การจําแนกประเภท การเรียงลําดับ 
และการเปรียบเทียบจากการได้สัมผัสกับวัสดุของจริง ด้วยความกระตือรือร้นสนใจในการทํากิจกรรมทุกระยะอย่างมี
ความสุข จึงทําให้เด็กมีทักษะการคิดท่ีสูงกว่าก่อนการทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยท่ีกําหนดไว้     
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวรินทรทิพย์  ปรมัตถ์ชญานนท์ (2551:58) ได้ทําการศึกษาการใช้เทคนิคกระตุ้นการคิด
ท่ีมีต่อทักษะการคิดแบบลื่นไหลของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการทักษะการคิดแบบลื่นไหลของเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระตุ้นการคิดสูงขึ้น มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และปริษา  บุญมาศ 
(2551:49) ได้ทําการศึกษาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสม
สี ผลการวิจัยพบว่า การคิดเชิงเหตุผลท้ังโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสุงกว่าก่อนการทดลอง
ทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการผสมสีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการจะเป็นแนวทางสําหรับครู และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในการ
ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลอื่นๆ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิัย 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการช่วยกระตุ้น อํานวย
ความสะดวก ช่วยเหลือเด็กในการเรียนรู้โดยการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ครูจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบโครงการตามขั้นตามของการสอนที่ชัดเจน และจะต้องมีความกระตือรือร้นในการ
จัดเตรียมสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้การเรียนรู้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น 
 2.การเปิดโอกาสให้เด็กรู้จักการตั้งถามขณะที่ได้ลงมือปฏิบัติ การร่วมอภิปราย การทํางานภาคสนาม การ
สืบค้น การนําเสนอประสบการณ์และการจัดแสดงในสิ่งต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง สามารถส่งเสริม
ให้เด็กรู้จักคิด วางแผนตามข้ันตอนจึงทําให้ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อไปพัฒนาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัยได้ดีขึ้น 
 3. การให้เด็กได้เรียนรู้สื่อจากของจริงและใช้อุปกรณ์ในการทํากิจกรรม ทําให้เด็กเกิดความกระตุ้นอยากรู้
อยากเห็นสนใจมากขึ้น เด็กจะเกิดการคิดเพ่ือหาคําตอบที่ถูกต้อง เด็กได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมได้อย่างมี
ความสุขและสนุกสนาน 
 4. ครูจะต้องมีบทบาทคอยกระตุ้นผู้เรียน แนะนําอํานวยความสะดวกให้แก่เด็กในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์และเตรียมแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเดก็พร้อมทั้งมีความปลอดภัย ครูต้องมีวิธีการการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้การเรียนรู้น่าสนใจ  ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงการจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด นั้นครู
จะต้องให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง สืบค้นด้วยตนเองจะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เข้าใจในสิ่งที่
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถพูดได้ อภิบายให้ผู้อ่ืนเข้าได้ มีทักษะในการปฏิบัติ ปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วและ
สามารถนําความรู้จากประสบการณ์จริงไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
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การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL 
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน) 

ธเนศพล  เจริญราษฎร์ 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ 
RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 4  2) เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษา และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน)ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL    
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ท่ีพัฒนาข้ึน 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จํานวน 19 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกด้วยการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL 
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ  RBL 
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ  74.48 / 76.67 

2. หลังการใช้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL 
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ : การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์, การสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) 
 

Abstract 
  

The purposes of this research were : 1)  to a Development Critical Reading Skills by Using  
RBL (Research Based Learning) : a Case study of Forth Year ELT Students in the Faculty of Education , 
RajabhatSakonNakhon University. : 2) to compare the efficiency in critical English reading skills of the Forth 
Year ELT Students between , before , and after using the critical English reading skill activity packages ; 
and 3) to compare the ability in critical English between , before , and after using the critical English 
reading skills activity packages. 

The subjects of this study were 19 Forth Year ELT Students in the first semester of the academic 
year 2017 , at SakonNakhonRajabhat University. The sample wereselected by using purposive sampling 
technique. The instruments used in this research were the critical English reading skill activity packages 
and the critical English reading skill ability test. A One –Group Pretest –Posttest Design was utilized in this 
study. The data were analyzed by means of arithmetic mean , standard deviation and t – test. 
The results of this research revealed that : 
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ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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1. The efficiency of the critical English reading skill activity packages were 74.48 /76.67which 
were higher than the standard criteria of 70 / 70 

2. The posttest average scores of the critical English reading skill ability of the studentslearned 
through the critical English reading skill activity packages were higher than those of their pretest at the .01 
level of significance. 
Keywords : Critical English Reading , RBL Teaching(Research Based Learning) 
 
บทนํา 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสอนภาษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว 
แนวโน้มของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเปลี่ยนจากการเรียนท่ีเน้นโครงสร้างทางภาษามาเป็นลักษณะบูรณาการของ
แนวทฤษฎีการสอนเพื่อสื่อสาร (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531 : 44) และหากบุคคลขาดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ย่อมใช้ชีวิตอยู่อย่างลําบาก ท้ังนี้เพราะภาษาเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร 
 ภาษาอังกฤษเป็น 1 ใน 5 ของภาษาสากลที่ใช้อยู่ในองค์การสหประชาชาติ นิยมใช้สื่อความหมาย ความคิดและ
วิทยาการต่างๆ ท่ัวโลก สําหรับประเทศไทยได้มีการนําภาษาอังกฤษมาใช้ตั้งแต่รัชกาลที่ 3 (กุศยา  แสงเดช, 2537 : 14)  ด้วย
เหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ไว้ว่า เพื่อพัฒนาความสามารถ ความถนัดในภาษาต่างประเทศ ตามความสนใจของผู้เรียนให้มีทักษะเบื้องต้น ด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนในภาษาที่เลือกเรียน สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น และเพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษาที่เลือกเรียน และมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนเพื่อการเข้าสู่สังคมของเจ้าของภาษา และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลกได้อย่างเหมาะสม และปัจจุบันภาษาอังกฤษยิ่งมีความจําเป็นต่อสังคมมากข้ึน เพราะผู้ท่ีมี
ความรู้ในการติดต่อสื่อสารที่ดี จึงจะเป็นผู้ท่ีมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ท้ังยังเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอีกด้วย(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 16) 
 อย่างไรก็ตามในยุคแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน การอ่านเป็นทักษะสําคัญอย่างหนึ่งในการ
ดําเนินชีวิตและมีส่วนช่วยให้ประสบความสําเร็จ ผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าคนที่
อ่านหนังสือได้น้อยและอ่านช้า เนื่องจากยุคปัจจุบันเป็นโลกของการอ่าน การอ่านจะแทรกอยู่ในกิจกรรมทุกประเภท ทุกเวลา
และทุกสถานที่ การอ่านจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตมนุษย์มากขึ้น แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด
การอ่านและการเขียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทักษะการอ่าน นับเป็นทักษะที่มีความสําคัญและจําเป็นมากท่ีสุดในสังคมปัจจุบัน
เนื่องจากความรู้ข้อมูลข่าวสารวิทยาการใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทําให้ผู้เรียนจําเป็นต้อง
แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร บทความ หนังสือ ตําราเรียน อ่าน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งสิ้น ผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านได้ดีย่ิงมีโอกาสหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้มากกว่าผู้ท่ีมี
ความสามารถในการอ่านน้อย การอ่านจึงเป็นเครื่องมือสําคัญของการเรียนรู้เพื่อนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
และใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต ซ่ึงในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสอนภาษาเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
หลักสูตรดังกล่าว แนวโน้มของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเปลี่ยนจากการเรียนท่ีเน้นโครงสร้างทางภาษามาเป็น
ลักษณะบูรณาการของแนวทฤษฎีการสอนเพื่อการสื่อสาร (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531 : 44) และหากบุคคลขาดทักษะใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารย่อมใช้ชีวิตอยู่อย่างลําบาก ท้ังนี้เพราะภาษาเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 แต่อย่างไรก็ตามผู้สอนภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองจึงจําเป็นต้องตระหนักว่า ภาษาต่างประเทศนั้นไม่อาจจะ
ให้เด็กได้รับการเรียนรู้ ในทํานองเดียวกันกับภาษาแม่หรือภาษาแรกของเด็กทีเดียวนัก เพราะกระบวนการเรียนรู้ภาษาแม่หรือ
ภาษาแรกของเด็กเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติ และการเรียนรู้โดยการสร้างสถานการณ์ท่ีเหมือนจริง แม้จะไม่เป็นธรรมชาตินัก  
(เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531 : 15) 
  สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบันยังมีข้อบกพร่องและประสบปัญหาอยู่มาก แม้จะเป็น
ภาษาต่างประเทศที่คนไทยเล่าเรียนอย่างกว้างขวางที่สุดและใช้เวลาเรียนกันในโรงเรียนยาวนานที่สุดนับเป็นสิบๆ ปี แต่ผลท่ี
ได้จากการเรียนรู้อยู่ในระดับท่ีต่ํามาก เพราะคนไทยยังพูดไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง อ่านไม่เก่ง คนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษในขั้นที่
ยอมรับกันได้ทุกวันนี้มีน้อยมาก (เหยี่ยว มรกต, 2535 : 39) และจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษพบว่า 
เด็กไทยส่วนใหญ่ยังมีระดับความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ แม้ว่าการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้มีการยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านมาเป็นเวลานาน ผู้สําเร็จการศึกษาจากระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้ศึกษาภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน 6-12 ปี ต่างไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างมั่นใจ ไม่สามารถอ่านเรื่องราวหรือหนังสืออื่น นอกเหนือจากตําราเรียนที่ครูผู้สอนเคยอธิบายเรื่องให้ฟังแล้วได้ (รพีพรรณ 
กีตา, 2543 : 2 อ้างถึงใน สําอาง หิรัญบูรณะ และคณะ, 2527 : 581)  
 สาเหตุของปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากวิธีการสอนของครูท่ีขาดความรู้ความชํานาญและขาดการนําเอา
วิธีการสอนใหม่ๆ มาใช้ ครูผู้สอนยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิมท่ีมีครูเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงทําให้มีปัญหามากในการดําเนินการสอน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนขาดทักษะในการอ่านที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขาดการวิเคราะห์อย่างมีระบบ (กรมวิชาการ, 2540) 
 จากประสบการณ์ท่ีผู้วิจัยได้ทําการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการอ่าน 
โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กล่าวคือนักศึกษาไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถแยกแยะเรื่องที่อ่านได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อะไร เกี่ยวข้องกับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร รวมทั้งไม่สามารถสรุปและจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ ทําให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สําหรับนําไปใช้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาและใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับอื่นๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการ 
สอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ท่ีพัฒนาขึ้น 

2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน)
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

3. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการสอน 
แบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ท่ีพัฒนาข้ึนตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70 / 70 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ขอบเขตของการวิจัย 
1.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  จํานวน 19 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักศึกษา 19 คน ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 1.2 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นเนื้อหาวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ระดับปริญญาตรี ปีท่ี 4 โดยผู้วิจัย
เลือกเนื้อหาสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา 4 ชนิดคือ 

1. เรื่องเล่าจากประสบการณ์  (Recount) 
2. การรายงาน (Report) 
3. การอธิบาย (Explanation) 
4. การแสดงความคดิเห็น (Exposition) 

            1.3  ขอบเขตพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ท่ีผู้วิจัยได้ทําการวิจัยด้วยตนเอง ใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง สอน

ติดต่อกันเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ไม่นับเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระยะเวลาในการทดลองคือ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการสอน คือ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ 
กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์          
70 / 70 ซ่ึงมีบทอ่านจํานวน 4 เร่ืองคือ 

เรื่องที่ 1  เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ 
เรื่องที่ 2  การรายงาน 
เรื่องที่ 3  การอธิบาย 
เรื่องที่ 4  การแสดงความคิดเห็น 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จํานวน 50 ข้อ 
ขั้นตอนของการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างในการทดลองภาคสนาม (Field Testing) ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียนในรายวิชาการอ่าน 
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 19 คนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียน (Pretest) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยนําบทเรียนภาษาอังกฤษ ท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป  
นําไปสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ทําการแนะนํากลุ่มตัวอย่างให้สามารถอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษทั่วไป โดยใช้เวลาการให้คําแนะนํา 
ประมาณ 60 นาที 

2.2 ทําการทดลองโดยให้นักศึกษาได้เรียนบทเรียนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ เรื่องการ 
อ่านภาษาอังกฤษทั่วไป โดยใช้เวลาทดลอง 8 คร้ังๆ ละ 2 ชั่วโมง ทําแบบฝึกทักษะและแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยการเรียน 

2.3 กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์หลังเรียน  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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(Posttest) โดยกระทําทันทีเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ชุดเดียวกัน
กับการทดสอบก่อนเรียน 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) สําหรับนักศึกษาชั้นปีที4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย
ดังนี้ 

1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1.1 หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
1.1.2 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 

1.2 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL     
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) 
1.2.1 กําหนดกรอบของกิจกรรม 
1.2.2 จัดทําแผนการจดัการเรียนรู้ 
1.2.3 ตรวจสอบโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.2.4 ปรับปรุงแก้ไข 

2. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงได้แก่แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง 
วิเคราะห์ 

3. การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 จัดกลุ่มทดลอง 
3.2 การดําเนินการทดลอง 
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอน 

แบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามลําดับต่อไปนี้ 
1.  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การ 

ทดสอบที แบบ 2 กลุ่มไม่อิสระกัน 
2. วิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ 

กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x) จากนั้น
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ประเมินความเหมาะสมที่กําหนดไว้ 

3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอน 
แบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.48 / 76.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 70 / 70 

2. นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการเรียนหลังเรียนด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิง 
วิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) เพิ่มข้ึนจากการเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการ

เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยคร้ังนี้มีประเด็นที่จะ
นํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1.  นักศึกษาท่ีได้รับการสอนด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ 
RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการที่กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ได้ฝึกให้ผู้เรียน
พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ดําเนินการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ท้ังกระบวนการกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดย
ผู้สอนจะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจ ส่งผลให้การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะได้อภิปรายผลในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในกระบวนการเรียนการสอนโดย
ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ ซ่ึงเป็นการท้าทายให้เกิดความอยากรู้ เกิดการระดมพลังปัญญา ใช้กระบวนการอ่านเชิง
วิเคราะห์จากสถานการณ์ท่ีพบ ตั้งประเด็นคําถามและร่วมกันกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ พิจารณาแยกแยะโดยใช้เทคนิค5 
w 1H และสรุปผลการวิเคราะห์ จึงเป็นการพัฒนากระบวนการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยในกระบวนการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียน
จะได้รับการฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่าน ซ่ึงได้แก่ ทักษะการสื่อความหมาย ท้ังการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน และฝึก
ทักษะการอ่าน ได้แก่ การต้ังคําถาม การจําแนก การเปรียบเทียบ การสรุป การแปลความ การตีความ การหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพเราะ วุฒิเจริญกุล (2540 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยกิจกรรมดังกล่าวสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
นอกจากนี้ผลของการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การฝึกอ่านจําเป็นต้องฝึกซํ้าๆ หลายๆ ครั้ง และจะต้องฝึกอย่างต่อเนื่องโดยเปลี่ยน
เนื้อหา สถานการณ์ในการฝึกแต่ละครั้ง ย่ิงมีโอกาสฝึกมากๆ จะทําให้ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงขึ้น ข้อค้นพบ
ดังกล่าวนับว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ เฟอร์สไตน์ (Feuerstein 1991 : 1) ท่ีเชื่อว่า สติปัญญาของบุคคลน้ันมีลักษณะเป็น
พลวัตร ยืดหยุ่น สามารถปรับหรือพัฒนาได้ ตลอดจนแนวคิดของ เพียเจท์ (Plaget. 1969 : อ้างอิงมาจาก เพ็ญพิไล       
ฤทธาคณานนท์. 2536) ท่ีว่าบุคคลได้พบกับข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกิดคําถาม หรือเกิดปัญหาขึ้น 
บุคคลจะอยู่ในภาวะไม่สมดุล จึงจําเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างการอ่านใหม่ เพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้น ซ่ึงกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ท่ีพัฒนาข้ึน ผู้สอนได้เสนอสถานการณ์ในรูปแบบที่
หลากหลาย มีท้ังเป็นบทอ่านจากข่าว บทความ บทร้อยกรอง นิทาน บทเพลง และสารคดี ซ่ึงเป็นการเสนอสิ่งเร้าเพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการอ่าน ตามแนวคิดของเพียเจท์ ท่ีว่ากระบวนการอ่านของบุคคลจะพัฒนาขึ้น ถ้าการเสนอสิ่งเร้าใหม่ก่อให้เกิด
ช่องว่างระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของผู้เรียน ดังนั้น การเสนอสถานการณ์ท่ีหลากหลาย มีความเป็นรูปธรรมจึงเป็นส่วน
สําคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน 
 ดังนั้น การที่ผู้ เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบตามกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ท่ีพัฒนาข้ึน นับเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

1.2  นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วมจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนการสอน นักศึกษาได้ฝึกการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน มีการอภิปรายถกเถียงกัน ซ่ึงการ
ทํางานเป็นกลุ่มย่อย นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นการเพิ่มพูน
ความสามารถ ประสบการณ์ และพัฒนากระบวนการทางปัญญาของบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ คิงสตาฟเฟอรี่ และเอ
เดลเกียส (King Staffieriและ Adelgais. 1998 : 134-152) ซ่ึงได้ศึกษาผลของปฏิสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเหลือกันเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยศึกษาปฏิสัมพันธ์การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนใน 3 ลักษณะ คือ 1) การใช้การอธิบายอย่างเดียว  2) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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การใช้คําถามแบบสืบสอบร่วมกับการให้คําอธิบาย และ 3) การใช้คําถามแบบสืบสอบอย่างต่อเนื่องร่วมกับการใช้คําอธิบาย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 7 และให้นักศึกษาจับกันเป็นคู่ๆ นักศึกษาจะสลับกันเป็นผู้สอนและผู้เรียน ซ่ึงจากงานวิจัยนี้
พบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนจะส่งเสริมการคิด การอ่านและการเรียนรู้ได้ ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะมีอายุและ
ความสามารถเท่าๆ กัน แต่ผู้เรียนก็ส่งเสริมการคิดข้ันสูงและการเรียนรู้ต่อกันได้ โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้ฝึกหรือเตรียมการให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในการใช้คําถามท่ีกระตุ้นการคิด การอ่านและการทําความเข้าใจ ก่อนที่ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันเอง
ในกลุ่ม สอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี (2544 : 14 – 17)  ท่ีเชื่อว่ากระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการที่สําคัญในการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงช่วยทําให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างความรู้ ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น จากการที่การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ท่ีพัฒนาขึ้น มีกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้รับ
การเรียนการสอนตามการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน 
 ดังนั้น การที่ผู้ เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบตามกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ท่ีพัฒนาข้ึน นับเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL 
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 
74.48/ 76.64 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 

2.1 ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL 
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ผู้วิจัยได้จัดระบบการใช้สื่อการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเป็นลําดับขั้นตอน ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีผู้วิจัยได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดลําดับข้ันตอนต่างๆ ของกิจกรรม 
โดยมีการจัดกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นลําดับข้ันตอนสอดคล้องกับแนวการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ท่ีสุวิทย์ 
มูลคํา (2547 : 19) ท่ีได้เสนอไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กําหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 2) กําหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ 3) 
กําหนดหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ในการวิเคราะห์  4)  พิจารณาแยกแยะ และ 5) สรุปคําตอบ 

2.2 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน)ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นกิจกรรมที่เน้นการใช้สื่อประสม และมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ซ่ึงจะช่วย
เร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ ดวงเดือน อ่อน
น่วม และคนอื่นๆ (2536 : 36) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ช่วยเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ ความจํา แนวทาง และทักษะในการแก้ปัญหา ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะอย่างเต็มที่และตรงจุด ผูเ้รียน
เกิดความเชื่อมั่นในตนเองคิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดออกมาอย่างมีระเบียบชัดเจนและรัดกุม นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้
ยังเป็นไปตามกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike) (สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ เพียรชอบ. 2522 : 25 – 26)  ท่ีกล่าว
ว่า สิ่งใดๆ ก็ตามท่ีมีการฝึกหัดหรือกระทําซํ้าๆ ย่อมจะทําให้ผู้ฝึกมีความคล่อง สามารถทําได้ดี และสอดคล้องกับเคมป์ และ 
สเมลไล (Kemp and Smellie, 1989 : 19) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ีได้ผลนั้นเกิดจากความต้องการความสนใจของผู้เรียน           
มีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องจุดประสงค์ของการเรียนรู้ มีเนื้อหา วิธีการ และกิจกรรมที่เหมาะสมและมีความหมาย        
ต่อผู้เรียน และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลสร้างภาวะความเป็นเจ้าของข่าวสาร หรือยอมรับข่าวสารนั้นมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของตน และความเฉลียวฉลาดหรือความสามารถของแต่ละบุคคลเกิดจากการฝึกปฏิบัติและการกระทําซํ้าๆ ในสถานการณ์
ต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนําไปใช้ในสถานการณ์จริง 

2.3 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผู้วิจัย
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ดําเนินการโดยวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการเรียนการสอนในระดับชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อระบุประเด็นท่ีวิเคราะห์ กําหนดองค์ประกอบของกิจกรรม แล้ว
นําองค์ประกอบของกิจกรรมนั้นมาสร้างความสัมพันธ์กัน กําหนดรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ จัดทําฉบับร่างให้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ และผู้เชี่ยวชาญในการวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นนักวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัย         
ราชภัฎสกลนครและผู้เชี่ยวชาญนอกมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณภาพ ทําการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ในหัวข้อ
ต่างๆ ซ่ึงได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหา รูปแบบของกิจกรรม การใช้ภาษาในกิจกรรม การนําเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
วัดผลประเมินผล หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทําการแก้ไข ปรับปรุง แล้วนําไปทดลองใช้ จากเหตุผลดังกล่าวน้ีเองจึงเป็นปัจจัยสําคัญ
ประการหนึ่ง ท่ีทําให้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกศินี มีคุณ (2547: 31-34) 
ท่ีนําเสนอว่า การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ท่ีดี เริ่มต้ังแต่การเลือกและเรียบเรียงเนื้อหา การศึกษา
เอกสารของหลักสูตร คู่มือครูและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิเคราะห์เนื้อหา ทําแผนการสอน การ
กําหนดหน่วยการเรียนรู้ กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กําหนดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

จากท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ 
RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ดังกล่าว ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี ผลงาน
การวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนา และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ทําให้การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์มีประสิทธิภาพ  สนองจุดมุ่งหมายเฉพาะของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ
สอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) และความสามารถทางการเรียนแก่ผู้เรียน การดําเนินการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน) สอดคล้องกับแนวคิดของ จอยซ์ และ เวล (Joyce and Well, 1986 : 5-14)  ซ่ึงสรุปว่า รูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎี
รองรับ เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ควรมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้สถานการณ์
จริง โดยออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางหรือจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

 
สรุปผล 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL 

(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 74.48/ 76.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 70 / 70 
2. นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการเรียนหลังเรียนด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิง 

วิเคราะห์ โดยกระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน)เพิ่มข้ึนจากการเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้าครั้ งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษา                      
ค้นคว้าดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําการสอนด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ 
กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ไปใช้ในการเรียนการสอน 

1.1 จากการวิจัยนี้พบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ  
RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) สามารถพัฒนาศักยภาพในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ได้อย่างมี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ประสิทธิภาพ ดังนั้นครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน จึงควรนําวิธีการดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้สําหรับการสอนอ่านเพื่อการ
วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนของตนเองและประสิทธิภาพในการสอนอ่านของนักเรียน 

1.2 การนําการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิ เคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL 
(กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ไปใช้นั้น ควรได้มีการศึกษารายละเอียดในเรื่องของแนวการสอน กระบวนการ
เรียนการสอน การเลือกเนื้อหา การจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ด้านการเตรียมการสอนล่วงหน้า
ของครู ซ่ึงมีความสําคัญมากเพราะครูเป็นผู้ท่ีสร้างสรรค์พัฒนาการทางภาษาของนักเรียนให้เป็นไปในทางที่บรรลุจุดประสงค์
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3 การเตรียมตัวสอน ครูต้องมีความพยายาม อดทน รอบคอบและเป็นนักวางแผนที่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างต้อง
เตรียมให้พร้อม ครูต้องศึกษาเนื้อหามาล่วงหน้าเป็นอย่างดี รวมท้ังต้องเป็นผู้ท่ีมีความเชื่อมั่นและมีความคล่องตัวในการอ่าน
และเขียนสูง เนื่องจากทุกขั้นตอนที่ครูรับบทเป็นผู้ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษานั้น ครูต้องมีความสามารถเพียงพอในการ
อ่านและเขียนสูง เนื่องจากทุกขั้นตอนที่ครูรับบทเป็นผู้ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษานั้น ครูต้องมีความสามารถเพียงพอใน
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อความได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพราะนักเรียนจะดําเนินการแก้ไขทันที นอกจากนี้ยังต้อง
ดูแลนักเรียนให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มด้วย ดังนั้น ในระยะแรกครูอาจรู้สึกว่าเป็นภาระงานที่หนักมาก แต่เม่ือนักเรียนเกิดการรับรู้ใน
กระบวนการแล้ว ภาระงานเหล่าน้ันจะลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ และความคิดรวบยอดเต็มท่ี 
นักเรียนจะเกิดความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ครูก็จะได้รับการแบ่งเบาภาระในการสอนมากขึ้น เพราะนักเรียนจะเป็นฝ่ายลง
มือปฏิบัติด้วยตนเองโดยอิสระมากขึ้น 

1.4 ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบก็คือ ในแผนการสอนซึ่งเป็นระยะเริ่มการสอนนั้น นักเรียนไม่มีความมั่นใจว่า
ตนจะอ่านเรื่องได้ ประกอบกับยังไม่เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและบทบาทของตนเองในการทํางานกลุ่มอย่างเพียงพอ 
จึงทําให้เกิดปัญหาการควบคุมวินัยในชั้นเรียน ซ่ึงส่งผลให้การเรียนการสอนในระยะนั้นไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้น จึงควรไดมี้การ
ทดลองใช้แผนการสอน ซ่ึงเพิ่มขึ้นมาใหม่ ก่อนเริ่มแผนการสอนที่ 1 จริงๆ ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเรียนรู้และรับรู้ใน
ภาระงานและกระบวนการเรียนการสอน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนตามรูปแบบการสอนด้วยการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ท่ี
แท้จริงต่อไป ซ่ึงผู้วิจัยได้แก้ปัญหาในการวิจัยคร้ังนี้โดยยืดหยุ่นเวลาในการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาในการ
เรียนรู้ 

1.5 ปัญหาบางประการที่ผู้วิจัยพบก็คือ การสังเคราะห์การอ่านของนักศึกษา ครูควรอดทนและใจเย็น 
โดยเฉพาะเมื่อเริ่มสอนในระยะแรก เพราะนักเรียนต้องใช้เวลาในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อ
ความสามารถในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ครูซ่ึงไม่ควรเร่งนักเรียนแต่ควรปล่อยให้นักเรียนได้ทํางานมากที่สุด ตามความสามารถ
ของตนเองและของกลุ่ม แต่เมื่อนักเรียนเกิดทักษะตามกระบวนการสอนแล้ว ความคล่องตัวจะเริ่มมีบทบาทขึ้นเวลาที่ใช้จะ
กระชับขึ้นเอง วินัยในตนเองจะเพิ่มข้ึนโดยอัตโนมัติ เพราะนักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่าเขาควรทําอะไรบ้าง ควรใช้เวลาเท่าใดใน
คาบเวลาของการเรียนการสอนนั้น 

1.6 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) นี้ใช้กิจกรรมชี้นําการวิเคราะห์ในการอ่านเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ท่ีนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับ
วิธีการและขั้นตอนของกิจกรรม การทํากิจกรรมในระยะแรกจึงสร้างความสับสนกับนักเรียนพอสมควร เพราะนักเรียนจะไม่รู้
วิธีการอ่านและการทํางานเป็นกลุ่ม แต่เมื่อดําเนินกิจกรรมไปประมาณ 3-4 แผน นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้นตามลําดับ 
ดังนั้นผู้ท่ีจะนําการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL(กระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) นี้ไปใช้ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อน โดยการอธิบายวิธีการดําเนินกิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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1.7 ครูผู้สอนในระดับนี้ ท่ีจะนําการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้การบวนการสอน

แบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) โดยใช้กิจกรรมชี้นําการวิเคราะห์ในการอ่านไปใช้นั้น ควรเลือก
เนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และสามารถพัฒนาศักยภาพในการอ่านของตนอย่าง
เต็มท่ี โดยสามารถนําการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน)นี้ไปใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ตาม
แผนการสอนปกติ กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  

1.8 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และควรจัดให้
นักเรียนได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะทําให้นักเรียนได้แนววิเคราะห์ท่ีหลากหลายและกว้างไกลย่ิงขึ้น ท้ังนี้ควรมีการย้าย
สลับกลุ่มอยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสทํางานร่วมกัน โดยพิจารณาให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีความสามารถในการ
อ่านระดับต่างๆ คละกันไป เพื่อฝึกการทํางานร่วมกัน การช่วยเหลือกัน อีกท้ังยังเป็นการฝึกการแสดงความคิดเห็นของตนเอง
และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการทดลองการสอนด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ  
RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน) กับนักศึกษาในระดับชั้นอื่นๆ ตลอดจนนักศึกษาในสาขาอื่นๆ ด้วย เพราะ
การสอนในรูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นกระบวนการสอนที่เป็นการใช้วิจัยเป็นฐาน ซ่ึงควรจะได้มีการฝึกให้นักศึกษาได้กระทําอย่าง
ต่อเนื่องเป็นธรรมชาติ ซ่ึงเมื่อได้มีการฝึกเพิ่มขึ้นมากๆ จะส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาได้ดีย่ิงขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อดําเนินการทดลองโดยพิจารณาตัวแปรอื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้จากรูปแบบการสอนด้วย 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยใช้กระบวนการสอนแบบ RBL (กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาบุคลิกภาพการเป็นผู้นํา เจตคติต่อวิธีการสอน ความสนใจ แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มากขึ้น และเพิ่มอรรถลักษณะให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อการเรียนรู้รูปแบบ 
ภาษาท่ีถูกต้องในบริบทต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย อันจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องตามกาลเทศะต่อไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป 
ท่ีมีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 
The effects of creative arts activities with natural materials following 

High Scope Approach affecting to the high-definition concept the fine 
motor abilities of preschool children at Sarasas Extra school Bangkok 

จินดารัตน์  นลินธนาลักษณ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคปกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็ก
ปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 3 – 4 ปี กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จังหวัดกรุงเทพมหานครจํานวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที รวมเป็นการทดลองทั้งสิ้น 40 คร้ัง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่าก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.30 และหลังการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.63 และ t 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to compare the fine motorabilities of preschool childhood 
through creative arts with natural materialsfollowing High Scope Approach. The samples used in this 
research were preschool children aged 3-4 years old were studying in kindergarten 1,1 semester, 
academic year 2017 atSarasasEktra School, Bangkok 1 class was selected from 6 classes by cluster 
random sampling total 30 students. The experiment with creative arts activities with natural 
materialsfollowing High Scope Approach was carried out within the period of 8 week, 5 days per week 
and 50 minutes per day. The instruments used in the study were creative arts activities with natural 
materials following High Scope Approach plans and the test of fine motor abilities. The research 
followed one-group pretest-posttest design and the data were statistically analyzed by using average, 
standard deviation,independent sample test. The research results of the comparison of the ability of 
using fine motor scales before and after the creative arts activities with natural materials following 
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 The purpose of this research was to compare the fine motorabilities of preschool childhood 
through creative arts with natural materialsfollowing High Scope Approach. The samples used in this 
research were preschool children aged 3-4 years old were studying in kindergarten 1,1 semester, 
academic year 2017 atSarasasEktra School, Bangkok 1 class was selected from 6 classes by cluster 
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materialsfollowing High Scope Approach was carried out within the period of 8 week, 5 days per week 
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materials following High Scope Approach plans and the test of fine motor abilities. The research 
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High Scope Approach were pretest at x�=5.30 and after the experiment, the average was x�=12.63 and 
t = 40.39, significantly higher at the .05 level. Encourage preschoolers to have the ability to use fine 
motor. 
Keywords: creative arts activities with natural material, High Scope Approach, fine motor,                       
      early childhood 
 
บทนํา 
 เด็กช่วงอายุ 0 - 6 ปี นับว่าเป็นช่วงวัยทองของพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญา จึงจําเป็นอย่างย่ิงในการได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีถูกต้องเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซ่ึงเด็กควรได้รับการวางรากฐานให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยผ่านประสาทสัมผัส
ท้ัง 5 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 9) การเปลี่ยนแปลงร่างกายของเด็กปฐมวัยจะไม่รวดเร็วเหมือนวัยทารก แต่จะเป็น
อัตราท่ีคงที่ส่วนท่ีพัฒนามากจะเป็นด้านระบบประสาท สังเกตได้จากด้านกล้ามเนื้อมัดต่างๆ จะแข็งแรงและทํางาน
ประสานกัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2553: 115-116) 
 พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกายและสมรรถภาพ
การทํางานตามหน้าท่ีของร่างกายที่ดําเนินต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในช่วงวัยทารก (0-2 ปี) และวัย
เตาะแตะ (2-3 ปี) ซ่ึงเป็นระยะของการเจริญเติบโตทางโครงสร้างและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายอย่างรวดเร็ว การเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกายเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเต็ม
ศักยภาพที่มีอยู่ของเด็กแต่ละคน  กีเซลล์และคอร์บิน (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2556: 5-27) ได้ศึกษาลักษณะพัฒนาการ
ด้านการเคลื่อนไหวของเด็กอายุ 3-6 ปี และพบความแตกต่างของทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กตาม
วัยของเด็ก โดยสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเคลื่อนที่ ท่ีมีประสิทธิภาพและซับซ้อนมากขึ้น สําหรับการ
ใช้มือและนิ้วมือในการหยิบจับสิ่งต่างๆ เช่น การหยิบจับแท่งสี การติดกระดุม การร้อยลูกปัด เป็นต้น ยังพัฒนาไม่เต็มท่ี
จําเป็นต้องอาศัยการฝึกหัดและการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม  
 กล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นอวัยวะที่สําคัญในการประกอบกิจวัตรประจําวันต่างๆ เช่น การถอดใส่ กระดุม รูดซิป 
แปรงฟัน การผูกเชือกรองเท้า การวาดภาพและการเขียน หากเด็กในช่วงปฐมวัยมีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี จะส่งเสริม
พัฒนาการทางสติปัญญาให้ดีย่ิงขึ้น เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็ก มีส่วนช่วยให้เด็กได้ใช้มือ สํารวจ สังเกต จากการจับต้อง
สิ่งของในทุกๆกิจกรรม ซ่ึงการใช้มือหยิบจับสิ่งของอยู่บ่อยๆ นั้น ถือว่าเป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ได้เป็นอย่างดี การพัฒนากล้ามเนื้อมัดของเล็กท่ีดี ต้องมีพัฒนาการสอดคล้องสัมพันธ์ไปกับสายตา แขน ขา และอวัยวะ
ส่วนอื่นๆด้วย ดังนั้น หากกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กมีพัฒนาการล่าช้าหรือผิดปกติ ก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของอวัยวะอ่ืนๆ 
อีกด้วย (นฤมล เปรมปราโมทย์, 2558: 1) ดังนั้น กล้ามเนื้อมัดเล็กจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างมากต่อการดํารง
ชีวิตประจําวัน โดยเด็กจะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กทําหน้าท่ีเป็นอวัยวะในการทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวัน เช่น การใช้มือ
ในการหยิบหรือจับ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการที่เด็กจะพัฒนาการเขียน การทํางานในชีวิตประจําวัน และการช่วยเหลือตัวเอง 
เป็นต้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2556: 100-102) 
 การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจึงจําเป็นมากสําหรับเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมต่างๆ               
ท่ีครูผู้สอนจัดขึ้นจะเอื้อต่อการเรียนรู้และลงมือกระทําด้วยตนเอง เช่น การเล่น การทํากิจกรรมศิลปะ กระทั่งการช่วย
ทํางานบ้านง่ายๆ เป็นต้น อีกท้ังการพัฒนาความสามารถของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สามารถทําได้โดย
การใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ เช่น การปั้นแป้งโดหรือดินน้ํามัน จัดหากระดาษ พู่กัน สีเทียน สีไม้ เพื่อวาดภาพระบายสี 
การร้อยวัสดุต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และสอดคล้องกับ
หลักพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี แล้วยังช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการ ตลอดจนช่วยส่งเสริมและพัฒนากล้ามนิ้วมือและตาให้มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงการพัฒนานิ้วมือถือเป็น
จุดเริ่มต้นสําหรับการพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ของเด็ก ย่ิงเด็กได้มีโอกาสใช้มือได้คล่องแคล่วเพียงใดย่อมจะช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาไปด้วย (รุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี, 2555: 199) จากงานวิจัยของ สุพัชราภรณ์ ดาราวลี 
(2552: 53-56) ได้ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ พบว่า 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีแยกเป็นรายด้านแล้วมีการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน และงานวิจัยของ 
ดวงใจ หล้าโฉม (2556 : 67-72) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถของกล้ามเพื่อเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 โดย
ใช้การจัดประสบการณ์ประกอบศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า พัฒนาการด้านความสามารถของการใช้กล้ามเนื้อเล็กท่ีได้รับการ
จัดประสบการณ์ประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าการจัดประสบการณ์แบบปกติ จากการศึกษางานวิจัย 
ทําให้ทราบว่า กิจกรรมสร้างสรรค์สามารถช่วยให้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
เนื่องจากต้องอาศัยการฝึกฝน การปฏิบัติจริง และลงมือปฏิบัติ 
 การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการนําวัสดุต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ ได้แก่ ดินชนิดต่างๆ ก้อนหิน ทราย ก้อนกรวด เปลือกหอย กิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เป็นต้น รวมทั้งวัสดุ
ท่ีดัดแปลงมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษ แป้งโด ทรายย้อมสี กาวแป้งเปียก ดินเย่ือกระดาษ เป็นต้น มาใช้เป็น
สื่อกลางในการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะ โดยใช้กระบวนการขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ไฮสโคป ซ่ึงมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่วางแผน (plan) ปฎิบัติ (Do) ทบทวน (Review) ขั้นตอนดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้
เด็กได้ริเริ่มและตัดสินใจโดยการสนทนากับเด็กเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับแผนงานของเด็ก สนับสนุนให้ทํากิจกรรมอย่าง
จุดมุ่งหมาย ซ่ึงแนวคิดไฮสโคปมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กทุกคนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนให้ได้ โดยมุ่งเน้น
ความสําคัญของการเรียนรู้แบบลงมือกระทํา (วรนาท รักสกุลไทย, 2555: 73-78) กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ท่ีจัดขึ้นเด็กแต่ละคนจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์มือกับตา ความ
คล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับอุปกรณ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาตามจินตนาการของตนเองได้ อีกท้ังยัง
เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างมากที่สุด ซ่ึงเด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซ่ึงจะ
ส่งผลให้อวัยวะมีความแข็งแรง และมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว จากงานวิจัยของ สุคนธ์รัตน์ ศรี
อ่อน (2559: 90-93) พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ประกอบชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
มีมีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม และ วิไลวรรณ์ กามันตะคุณ (2556: 89-94) 
ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการสานจากวัสดุธรรมชาติท่ีมีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย พบว่า              
เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสานจากวัสดุธรรมชาติมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรม         
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม จากการศึกษางานวิจัย ทําให้ทราบว่า การกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตาม
แนวคิดไฮสโคป สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ได้เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ 
เนื่องจากลักษณะกิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กมีโอกาสได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ มือ ฝ่ามือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาในการเคลื่อนไหวหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ ทําให้เด็กมีโอกาสในการเลือกเข้าทํากิจกรรมตามความสนใจและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 
 จากเหตุผลข้างต้นท่ีกล่าวมาทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการนํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตาม
แนวคิดไฮสโคปมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยให้
พร้อมที่จะเรียนรู้หรือทํากิจกรรมต่างๆ ต่อไป และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยสําหรับครูปฐมวัย ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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จินตนาการ ตลอดจนช่วยส่งเสริมและพัฒนากล้ามนิ้วมือและตาให้มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงการพัฒนานิ้วมือถือเป็น
จุดเริ่มต้นสําหรับการพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ของเด็ก ย่ิงเด็กได้มีโอกาสใช้มือได้คล่องแคล่วเพียงใดย่อมจะช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาไปด้วย (รุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี, 2555: 199) จากงานวิจัยของ สุพัชราภรณ์ ดาราวลี 
(2552: 53-56) ได้ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ พบว่า 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีแยกเป็นรายด้านแล้วมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และงานวิจัยของ 
ดวงใจ หล้าโฉม (2556 : 67-72) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถของกล้ามเพื่อเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 โดย
ใช้การจัดประสบการณ์ประกอบศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า พัฒนาการด้านความสามารถของการใช้กล้ามเนื้อเล็กท่ีได้รับการ
จัดประสบการณ์ประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าการจัดประสบการณ์แบบปกติ จากการศึกษางานวิจัย 
ทําให้ทราบว่า กิจกรรมสร้างสรรค์สามารถช่วยให้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
เนื่องจากต้องอาศัยการฝึกฝน การปฏิบัติจริง และลงมือปฏิบัติ 
 การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป  เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการนําวัสดุต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ ได้แก่ ดินชนิดต่างๆ ก้อนหิน ทราย ก้อนกรวด เปลือกหอย กิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เป็นต้น รวมทั้งวัสดุ
ท่ีดัดแปลงมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษ แป้งโด ทรายย้อมสี กาวแป้งเปียก ดินเย่ือกระดาษ เป็นต้น มาใช้เป็น
สื่อกลางในการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะ โดยใช้กระบวนการขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ไฮสโคป ซ่ึงมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่วางแผน (plan) ปฎิบัติ (Do) ทบทวน (Review) ขั้นตอนดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้
เด็กได้ริเริ่มและตัดสินใจโดยการสนทนากับเด็กเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับแผนงานของเด็ก สนับสนุนให้ทํากิจกรรมอย่าง
จุดมุ่งหมาย ซ่ึงแนวคิดไฮสโคปมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กทุกคนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนให้ได้ โดยมุ่งเน้น
ความสําคัญของการเรียนรู้แบบลงมือกระทํา (วรนาท รักสกุลไทย, 2555: 73-78) กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ท่ีจัดขึ้นเด็กแต่ละคนจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์มือกับตา ความ
คล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับอุปกรณ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาตามจินตนาการของตนเองได้ อีกท้ังยัง
เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างมากที่สุด ซ่ึงเด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซ่ึงจะ
ส่งผลให้อวัยวะมีความแข็งแรง และมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว จากงานวิจัยของ สุคนธ์รัตน์ ศรี
อ่อน (2559: 90-93) พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ประกอบชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
มีมีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม และ วิไลวรรณ์ กามันตะคุณ (2556: 89-94) 
ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการสานจากวัสดุธรรมชาติท่ีมีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย พบว่า              
เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสานจากวัสดุธรรมชาติมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรม         
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม จากการศึกษางานวิจัย ทําให้ทราบว่า การกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตาม
แนวคิดไฮสโคป สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ได้เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ 
เนื่องจากลักษณะกิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กมีโอกาสได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ มือ ฝ่ามือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาในการเคลื่อนไหวหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ ทําให้เด็กมีโอกาสในการเลือกเข้าทํากิจกรรมตามความสนใจและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 
 จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมาทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการนํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตาม
แนวคิดไฮสโคปมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยให้
พร้อมที่จะเรียนรู้หรือทํากิจกรรมต่างๆ ต่อไป และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยสําหรับครูปฐมวัย ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป 
 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคปซ่ึงจะทําในช่วงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาในการทดลอง 8 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ได้แก่ วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  และวันศุกร์ ใช้เวลาวันละ 50 นาที ระหว่าง
เวลา 10.00 – 10.50 นดังนี้ 

1. ผู้วิจัยดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง กิจกรรมที่จัดข้ึนนั้นจะนําแนวทางการจัดการสอนแบบไฮสโคป             
ซ่ึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) และทบทวน (Review)  มาสร้างเป็นขั้นตอนการทํา
กิจกรรมคือ 

    1.1 ขั้นวางแผน (Plan) ครูเตรียมพร้อมเด็ก โดยใช้เพลง คํากลอน คําคล้องจอง หรือการเคลื่อนไหว 
หลังจากนั้นครูสร้างบรรยากาศเพื่อนําเข้าสู่กิจกรรม เช่น การสนทนา การเล่าเรื่อง เป็นต้น ครูแนะนํากิจกรรม วัสดุ
อุปกรณ์ วิธีทํา ในแต่ละฐาน ซ่ึงเด็กๆ จะต้องเป็นคนวางแผนเลือกวัสดุธรรมชาติท่ีจะทาํในผลงานศิลปะนั้นๆ 
      1.2 ขั้นปฏิบัติ (Do) เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป เด็กจะ
ได้ฝึกฝนความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ทําหน้าท่ีในการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ ท่ีครูเป็น              
ผู้จัดเตรียมให้ 
       1.3 ขั้นทบทวน (Review) เด็กนําเสนอผลงานศิลปะของตนเอง และช่วยกันสรปุถึงกิจกรรมที่ทํา   
 2. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้วิจัยทําการทดสอบความสามารถของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการ
จัดกิจกรรม (Posttest) เมื่อวันที่ 7 - 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 (ตามภาคผนวก ฑ) 
 3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการจัดการกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ท่ีมีต่อความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการจัดกิจกรรม พบว่าผลของการเปรียบเทียบความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป โดยภาพรวม      
ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.30 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.129 
แสดงว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป จะช่วยให้เด็กมีโอกาส
ใช้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการพัฒนา ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กจะได้สัมผัสกับวัสดุ
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

117

 
ภาพท
ศิลปะ
 

 
ภาพท
กิจกร
 

0
2
4
6
8

10
12
14

ท่ี 1 การเปรียบ
ะสร้างสรรค์ด้วย

ท่ี 2 แสดงผลกา
รรมศิลปะสร้างส

0
2
4
6
8
0
2
4

ก่อน

ก

บเทียบความสาม
ยวัสดุธรรมชาติ

ารเปรียบเทียบค
สรรค์ด้วยวัสดธุ

5.3

นการทดลอง

การเปรยีบเที

มารถในการใชก้
ตามแนวคิดไฮส

ความสามารถใน
ธรรมชาติตามแน

หลงั

ยบความสาม

กล้ามเนื้อมัดเลก็
สโคป 

นการใช้กล้ามเนื้
นวคิดไฮสโคป 

 
 

12.63

งการทดลอง

มารถในการใช

กของเด็กปฐมวัย

นือ้มัดเล็กแต่ละ

ชก้ล้ามเนื้อมัด

การ
กล้า

ย ก่อนและหลัง

ด้านของเด็กปฐ

ัดเล็กของเดก็

เปรียบเทียบความ
มเนื้อมัดเล็กของเ

การจัดกิจกรรม

 

ฐมวัย ก่อนและห

กปฐมวัย

มสามารถในการใช้
ด็กปฐมวัย

 

ม 

หลังการจัด

ช้



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและการอภิปรายผล  
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ เพื่อศึกษาความสามารถของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยวัยก่อนการจัด
กิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05            
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตาม
แนวคิดไฮสโคป สามารถส่งเสริมการใช้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กเด็กปฐมวัยให้พัฒนาสูงขึ้น โดย
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป มีความสามารถ
ของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยเฉลี่ยสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 40.39) ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการใช้การเนื้อมัดเล็กอย่างอิสระ
ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอย่างเต็มท่ี โดยเด็กจะได้ทําผลงานของตนเองผ่านการระบายสี ขยํา ปั้น 
ร้อย ตัด ติดปะ และประดิษฐ์ ท่ีใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานตามจินตนาการ โดยการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป เด็กได้ใช้ท้ังกล้ามเนื้อมือ ฝ่ามือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตา ซ่ึงส่งผลให้การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กในการให้ทํางานได้อย่างคล่องแคล่วข้ึน              
ซ่ึงสอดคล้องกับ ชไวท์ฮาร์ท (กิติยา ไผ่แก้ว, 2557: 58 ; อ้างอิงจาก Schweinhart, 1987: 59-95) ได้กล่าวถึงการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้ขั้นตอน การวางแผน 
การปฏิบัติ และการทบทวน เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทํา ทําให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป เป็นการจัดกิจกรรมอย่างมีขั้นตอน ทําให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน ซ่ึง จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ได้กล่าวว่า เด็กเรียนรู้จากการกระทํา (Leaning by Doing) และเด็กได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งบรูเนอร์ (Bruner) ได้กล่าวสอดคล้องเช่นเดียวกันว่าเด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ต้องเริ่มจาก
การได้ลงมือทําด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 4) กล่าวว่า หลักการที่สําคัญของ
ไฮสโคปในระดับปฐมวัย คือ การเรียนรู้แบบลงมือกระทํา ซ่ึงถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเด็ก การเรียนรู้แบบการ
ลงมือกระทําจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดท่ีจะพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ จนกระทั่งสามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น วรนาท รักสกุลไทย (2555: 76-78) ยังกล่าวว่า แนวคิดสําคัญของการสอนแบบ
ไฮสโคป เป็นการเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทําผ่านมุมหลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาการ
ของเด็ก โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน เปิดโอกาสให้เด็กริเริ่มและตัดสินใจกับแผนงานของตนเอง และนักมี
ผู้วิจิยท่านอื่นๆได้ศึกษาว่า ดวงใจ หล้าโฉม (2556: 69-70) กล่าวว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์ประกอบกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ มีความสามารในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการจัดประสบการณ์สูงขึ้น
กว่าก่อนการประสบการณ์ประกอบกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดให้นักเรียนได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการใช้กล้ามเม้ือมืออย่างอิสระ และสุคนธ์รัตน์ ศรีอ่อน (2559: 91-92) กล่าวว่า เด็กท่ี
ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ประกอบกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ประกอบ
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เนื่องจาก การเปิดโอกาสให้เด็กนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กล้ามเนื้อมือ             
นิ้วมือในการหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป สามารถส่งผลให้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น เนื่องจาก
เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีของนักทฤษฎี และงานวิจัย ท่ีผู้วิจัยกล่าวถึง  
 2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้านพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมี
ความสามารถสูงขึ้นทุกด้าน ดังนี้ 
     2.1 ด้านการทํางานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป (x�=.93) หลังการจัดกิจกรรม (x�=4.33) เนื่องจากการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ในกิจกรรมการระบายสี การปั้น ติดปะ การร้อย และการประดิษฐ์ 
เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ ฝ่ามือ นิ้วมือ ในการหยิบ จับ หัก ตัด ขยํา สัมผัสวัสดุธรรมชาติต่างๆ อุปกรณ์ในการ

ทํางานศิลปะและสายตาในการทํางาน ดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กด้าน
การทํางานของกล้ามเนื้อมัดเล็กเพิ่มสูงขึ้น 
     2.2 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กก่อนการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป (x�=2.00) หลังการจัดกิจกรรม (x�=3.80) เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ในกิจกรรมการระบายสี การปั้น ติดปะ การร้อย และ
การประดิษฐ์ ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมเด็กยังค่อยมีความม่ันใจในการทํากิจกรรม ใช้มือในการหยิบจับวัสดุธรรมชาติ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ยังไม่ค่อยคล่องแคล่วและแข็งแรง มือกับตายังไม่คอยสัมพันธ์กัน สังเกตได้จากกิจกรรมการร้อย 
เด็กจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการทํากิจกรรม แต่เมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เด็กก็สามารถหยิบจับ
อุปกรณ์ร้อยได้อย่างคล่องขึ้น เนื่องจากมีการใช้การควบคุมการใช้มือและตาในการร้อยได้ดีขึ้นดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กมี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กด้านการประสานสัมพันธ์ระหวา่งมือกับตาเพิ่มสูงขึ้น 
     2.3 ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยเหลือตนเอง เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป (x�=2.40) หลังการจัดกิจกรรม (x�=4.50) เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ในกิจกรรมการระบายสี การปั้น ติดปะ การร้อย และ
การประดิษฐ์ เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบ จับ สัมผัส นวด ขยํา ในการฝึกฝนกล้ามเนื้อเล็กให้มีความแข็งแรงและ
คล่องแคล่ว มือกับตาประสานสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยเหลือตนเองเพิ่มสูงขึ้น 
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีการพัฒนาเพิ่ม
สูงขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับวิไลวรรณ์ กามันตะคุณ (2556: 89) พบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสาน
จากวัสดุธรรมชาติมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม แสดงให้เห็นว่า 
การจัดกิจกรรมการสานจากวัสดุธรรมชาติสามารถส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยได้ และ  
รวิพร ผาด่าน (2557: 59) พบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรม ดังนั้น ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป สามารถส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยได้ เนื่องจากเด็กได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์การจริง เด็กได้จับและสัมผัส
วัสดุอุปกรณ์ด้วยตนเอง จึงทําให้เด็กสามารถฝึกฝนได้อย่างแท้จริง ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ท่ีมีต่อด้านอื่นๆ เช่น 
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านสังคม เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบ
หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น ศิลปะจากการพับ การละเลงสีด้วยนิ้วมือ เป็นต้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ทํางานศิลปะและสายตาในการทํางาน ดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กด้าน
การทํางานของกล้ามเนื้อมัดเล็กเพิ่มสูงขึ้น 
     2.2 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กก่อนการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป (x�=2.00) หลังการจัดกิจกรรม (x�=3.80) เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ในกิจกรรมการระบายสี การปั้น ติดปะ การร้อย และ
การประดิษฐ์ ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมเด็กยังค่อยมีความม่ันใจในการทํากิจกรรม ใช้มือในการหยิบจับวัสดุธรรมชาติ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ยังไม่ค่อยคล่องแคล่วและแข็งแรง มือกับตายังไม่คอยสัมพันธ์กัน สังเกตได้จากกิจกรรมการร้อย 
เด็กจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการทํากิจกรรม แต่เมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เด็กก็สามารถหยิบจับ
อุปกรณ์ร้อยได้อย่างคล่องขึ้น เนื่องจากมีการใช้การควบคุมการใช้มือและตาในการร้อยได้ดีขึ้นดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กมี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กด้านการประสานสัมพันธ์ระหวา่งมือกับตาเพิ่มสูงขึ้น 
     2.3 ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยเหลือตนเอง เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป (x�=2.40) หลังการจัดกิจกรรม (x�=4.50) เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ในกิจกรรมการระบายสี การปั้น ติดปะ การร้อย และ
การประดิษฐ์ เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบ จับ สัมผัส นวด ขยํา ในการฝึกฝนกล้ามเนื้อเล็กให้มีความแข็งแรงและ
คล่องแคล่ว มือกับตาประสานสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยเหลือตนเองเพิ่มสูงขึ้น 
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีการพัฒนาเพิ่ม
สูงขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับวิไลวรรณ์ กามันตะคุณ (2556: 89) พบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสาน
จากวัสดุธรรมชาติมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม แสดงให้เห็นว่า 
การจัดกิจกรรมการสานจากวัสดุธรรมชาติสามารถส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยได้ และ  
รวิพร ผาด่าน (2557: 59) พบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรม ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป สามารถส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยได้ เนื่องจากเด็กได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์การจริง เด็กได้จับและสัมผัส
วัสดุอุปกรณ์ด้วยตนเอง จึงทําให้เด็กสามารถฝึกฝนได้อย่างแท้จริง ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดไฮสโคป ท่ีมีต่อด้านอื่นๆ เช่น 
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านสังคม เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบ
หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น ศิลปะจากการพับ การละเลงสีด้วยนิ้วมือ เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว 
กุลยา  ตันติผลาชีวะ. (2556). คู่มือพ่อแม่มือใหม่เล้ียงลูกวัยอนุบาล. กรุงเทพฯ : เบรน – เบส บุ๊คส์ 
กิติยา ไผ่แก้ว. (2557). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดไฮสโคปที่มีต่อความสามัคคีของเด็กปฐมวัย            
 สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ คม.ม (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ :                
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
จิตตินันท์ เดชะคุปต์. (2556). ประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา. นนทบุรี : 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการอ่านภาษาญีปุ่่นสาํหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาญีปุ่่น
โดยใช้การเรยีนรู้แบบรว่มมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ 

A Study of Students' Satisfaction with Japanese Reading Comprehension:       
A Case of students taking a Japanese course with Applied-Jigsaw 

Collaboration Approach 
เธียรชัย หลิมเจริญ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบจิกซอว์ประยุกต์ โดยได้นําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์พัฒนาการอ่านในรายวิชาการ
อ่านภาษาญ่ีปุ่น โดยใช้แบบสอบถาม และการสังเกต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 วิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม แล้วนําค่าเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 
    ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบจิกซอว์ประยุกต์ มีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบจิกซอว์ประยุกต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสรุปได้ว่า เกิดจากกิจกรรมที่พัฒนาข้ึน เพ่ือตอบสนองการสร้าง
สถานการณ์เพ่ือให้นักศึกษาดึงความรู้ของตนเองออกมาให้มาก โดยมีการนํารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ใน
การสอนการอ่าน ที่มีขั้นตอนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ซ่ึงจะเห็นได้จากข้อสรุปแบบวัดความพึงพอใจ 
ทําให้นักศึกษาเกิดความความสนใจ มีความมั่นใจ กล้าที่จะอ่านเพิ่มข้ึน จึงส่งผลทําให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต ์

 
Abstract 

 
             The purpose of this study to investigate students' attitudes towards teaching A Study of 
Students' Satisfaction with Japanese Reading Comprehension: A Case of students taking a Japanese 
course with Applied-Jigsaw Collaboration Approachat Suansunandha Rajabhat University (SSRU),  

      were  Japanese-language-program students Japanese course at Suansunandha Rajabhat 
University (SSRU), under Program Japanese  Language , Suansunandha Rajabhat University, Bangkok.  The     

     Foundation of this  study collected  data  by Learning Activity Plan for Japanese reading 
comprehension Ability which  used  apply  Jigsaw  Cooperative  Learning Activity. The context of 
exploring effective teaching and learning in Japanese class, data were analyzed and presented by mean, 
average and standard deviation. 
            The finding showed that students in Japanese class at Suansunandha Rajabhat University (SSRU), 
under Program Japanese Language. Students gained attitude toward learning as a whole was at a good 
level after learning in Japanese class. Which concludes that It is a development activity. In order to meet 
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the situation, students have to draw their own knowledge. The cooperative learning model is used in 
teaching reading. There are teaching procedures that the needs of students. And can be seen from the 
conclusion of the measure of satisfaction. The students are interested in the confidence to read more. As 
a result, the student satisfaction level is high. 
Keyword: Applied – Jigsaw Collboration Approach 
 
บทนํา 

ปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และมีการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ตาม
สถาบันต่างๆเป็นจํานวนมาก  จากการสํารวจของเจแปนฟาวน์เดช่ันในปี 2012 พบว่า การเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นของ
ประเทศไทยจัดอยู่เป็นอันดับที่ 7 ในโลกที่มีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุด และมีสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นถึง 465 แห่ง 
แบ่งเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัย มีครูผู้สอนทั้งหมด 1387 คน มีจํานวนนักเรียนที่อยู่ในระบบทั่วประเทศไทยประมาณ 
129,616 คน จํานวนผู้เรียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Japan Foundation, 2012) การเรียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ระดับอุดมศึกษานั้น การเรียนเกี่ยวกับการอ่านเป็นสิ่งที่สําคัญ เน่ืองจากเมื่อผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจากช่วงชั้นมัธยมศึกษาผ่าน
มาแล้ว และเข้ามาอยู่ในอุดมศึกษา การเรียนรู้จากเอกสารงานวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ นั้นผู้เรียนจําเป็นต้อง
ใช้ทักษะการอ่านเป็นหลัก การอ่านมากผู้เรียนก็จะสามารถทําความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มาก มีความนึกคิดที่กว้างขวาง 
ประสบความสําเร็จในการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ผกาศรี เย็นบุตร กล่าวว่า “การอ่านทําให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ การอ่าน
ทําให้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การดําเนินชีวิต ช่วยให้ประสบผลสําเร็จ
ในชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ และมีความสุข ดังนั้น การอ่าน จึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ผู้สอนควรจะให้
ความสําคัญ  

ปัญหาในการอ่านภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย (ผกาศรี เย็นบุตร, 2542) ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ และวรรณิษา ไวยฉายี กล่าว
ว่า “โดยมากปัญหาที่พบในการอ่านภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย คือ ผู้เรียนอ่านไม่ได้เนื่องจาก ไม่รู้คันจิ ไม่รู้คําศัพท์ ไม่รู้สํานวน 
ทําให้ไม่กล้าอ่าน อ่านได้ช้า จับใจความไม่ได้ ไม่เข้าใจแนวคิดแบบญี่ปุ่น” (ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ และวรรณิษา ไวยฉายี , 2553) 
(ไพลิน กล่ินเกษร, 2558) กล่าวว่า ปัญหาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่เกิดจากความรู้ทางคําศัพท์  หรือคลังคํามีไม่เพียงพอ
ทําให้ไม่สามารถส่ือสารที่ต้องการส่ือออกมาสู่คู่สนทนาได้ หรือไม่สามารถร้อยเรียงประโยคออกมาให้เข้าใจได้  เป็นส่วนที่
ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการสื่อสาร และลดโอกาสในการฝึกฝนภาษากับเจ้าของภาษาลงไป อีกทั้ง (Tateoka yoko, 
2006)  ได้กล่าวถึงสาเหตุของการอ่านไม่เข้าใจว่า “สาเหตุของการอ่านไม่เข้าใจสรุปได้ดังนี้ 1. ไม่ทราบคําศัพท์หากเปิด
พจนานุกรมหาความหมายของคําศัพท์ บ่อยครั้งเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ และไม่เกิดความต้องการที่จะอ่าน 2. ไม่ทราบ
วิธีการเดาความหมายของคําศัพท์ หากทราบวิธีที่ถูกต้องจะช่วยลดการเปิดพจนานุกรมลงได้มา 3. ไม่เข้าใจเรื่องประโยค
พื้นฐาน เมื่อไปอ่านข้อความที่สลับซับซ้อนมากๆ ทําให้แยกไม่ได้ว่าส่วนไหนคือประโยคหลัก ส่วนไหนคือ ประธาน กรรม 
กริยา 4. ติดนิสัยแปลข้อความไปทีละตัว 5. ติดนิสัยหรือยึดแต่ความหมายที่ตนเองเคยทราบ กล่าวคือเมื่อพบคําใดที่รู้จักและ
เคยทราบความหมายนั้นอยู่แล้ว ก็มักเอาความหมายนั้นมาใช้เป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วความหมายอาจจะเปล่ียนไป
ตามบริบทก็เป็นได้ ”คุโบตะ (久保田,2000) และ HIRATAKA fumiya and TATEOKA yoko, (2012)   ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการสอนว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความรู้ของผู้เรียนนั้นจะเกิดจากการเตรียมการสอนของครูผู้สอน ซ่ึงจะมี
ประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนรายบุคคลเท่าน้ัน แต่ ความเป็นจริงแล้วความรู้ความเข้าใจจะต้องเกิดจากตัวผู้เรียนเอง ไม่ได้เกิดจาก
ครูผู้สอน ผู้เรียนจะจัดการความคิด คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากประสบการณ์ การเข้าร่วมในประสบการณ์ต่างๆ ส่ิงนี้เป็นแนวคิด

ที่เรียกว่า แนวคิดการสร้าง หมายความว่า “ความรู้ความเข้าใจ จะดําเนินไปตามการสื่อสารซ่ึงกันและกันทางสังคม โดยผู้เรียน
จะมีข้ันตอนการทําความเข้าใจ การสร้างโครงสร้างด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยพ่ึงพาตามสถานการณ์” ดังน้ันการนําเทคนิคการ
สอนที่ประสบความสําเร็จในการสอนภาษาในต่างชาติหลายๆ นํามาประยุกต์ใช้ในการสอนการอ่านภาษาญ่ีปุ่น ทําให้สามารถ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึนได้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)  

/// /จากความสําคัญ สภาพปัญหา และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ทางภาษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ
พัฒนาการอ่านภาษาญี่ปุ่น โดยการนําแนวคิดการสอนแบบจิกซอว์ และแนวคิดการสอน แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มาประยุกต์
บูรณาการร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้นําการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์น้ี ประยุกต์ใช้กับวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และเพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์เพิ่มมีประสิทธิภาพขึ้น ผู้วิจัยจึง
สนใจ ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ ว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด หรือ นักศึกษาต้องการหรือมีความเห็นว่าอย่างไร ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อ
นํามาต่อยอดในการพัฒนากิจกรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาญ่ีปุ่นโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 วิชาเอกภาษาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่กําลังเรียนวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 ปีการศึกษา 2559 เทอมปลาย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษา  
การสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์

ประยุกต์ 
      1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามแนวคิดวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert) จากเอกสารและ

ตําราเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ 
                 2. กําหนดกรอบเนื้อหาการสร้างแบบสอบถามและกําหนดลักษณะของแบบสอบถาม ซึ่งได้กรอบเนื้อหาในการ
สร้างแบบสอบถามจํานวน 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระ การเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านส่ือการเรียนรู้และด้าน
การวัดและประเมินผล ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยสุด จํานวน 14 ข้อ 
                 3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ต้องการวัด และตรวจสอบ 
ความถูกต้องการใช้ภาษาของข้อคําถามของแบบสอบถามซึ่งตัวอย่างแบบประเมิน มีดังนี้ 
                 4.  นําผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา โดยวิเคราะห์หาค่า IOC โดยกําหนด
เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ ค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงถือว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ได้ ถ้าค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ถือว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ไม่ได้
ซ่ึงถ้าข้อใดใช้ไม่ได้ผู้วิจัยจะปรับปรุงข้อสอบและนําเสนอผู้เช่ียวชาญอีกครั้งหนึ่ง 
                  5. นําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 
30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่า อํานาจจําแนกของข้อสอบแต่ละข้อ และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบ 
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แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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the situation, students have to draw their own knowledge. The cooperative learning model is used in 
teaching reading. There are teaching procedures that the needs of students. And can be seen from the 
conclusion of the measure of satisfaction. The students are interested in the confidence to read more. As 
a result, the student satisfaction level is high. 
Keyword: Applied – Jigsaw Collboration Approach 
 
บทนํา 

ปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และมีการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ตาม
สถาบันต่างๆเป็นจํานวนมาก  จากการสํารวจของเจแปนฟาวน์เดช่ันในปี 2012 พบว่า การเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นของ
ประเทศไทยจัดอยู่เป็นอันดับที่ 7 ในโลกที่มีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุด และมีสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นถึง 465 แห่ง 
แบ่งเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัย มีครูผู้สอนทั้งหมด 1387 คน มีจํานวนนักเรียนที่อยู่ในระบบทั่วประเทศไทยประมาณ 
129,616 คน จํานวนผู้เรียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Japan Foundation, 2012) การเรียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ระดับอุดมศึกษานั้น การเรียนเกี่ยวกับการอ่านเป็นสิ่งที่สําคัญ เน่ืองจากเมื่อผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจากช่วงชั้นมัธยมศึกษาผ่าน
มาแล้ว และเข้ามาอยู่ในอุดมศึกษา การเรียนรู้จากเอกสารงานวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ นั้นผู้เรียนจําเป็นต้อง
ใช้ทักษะการอ่านเป็นหลัก การอ่านมากผู้เรียนก็จะสามารถทําความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มาก มีความนึกคิดที่กว้างขวาง 
ประสบความสําเร็จในการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ผกาศรี เย็นบุตร กล่าวว่า “การอ่านทําให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ การอ่าน
ทําให้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การดําเนินชีวิต ช่วยให้ประสบผลสําเร็จ
ในชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ และมีความสุข ดังนั้น การอ่าน จึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ผู้สอนควรจะให้
ความสําคัญ  

ปัญหาในการอ่านภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย (ผกาศรี เย็นบุตร, 2542) ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ และวรรณิษา ไวยฉายี กล่าว
ว่า “โดยมากปัญหาที่พบในการอ่านภาษาญี่ปุ่นของชาวไทย คือ ผู้เรียนอ่านไม่ได้เนื่องจาก ไม่รู้คันจิ ไม่รู้คําศัพท์ ไม่รู้สํานวน 
ทําให้ไม่กล้าอ่าน อ่านได้ช้า จับใจความไม่ได้ ไม่เข้าใจแนวคิดแบบญี่ปุ่น” (ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ และวรรณิษา ไวยฉายี , 2553) 
(ไพลิน กล่ินเกษร, 2558) กล่าวว่า ปัญหาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่เกิดจากความรู้ทางคําศัพท์  หรือคลังคํามีไม่เพียงพอ
ทําให้ไม่สามารถส่ือสารที่ต้องการส่ือออกมาสู่คู่สนทนาได้ หรือไม่สามารถร้อยเรียงประโยคออกมาให้เข้าใจได้  เป็นส่วนที่
ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการสื่อสาร และลดโอกาสในการฝึกฝนภาษากับเจ้าของภาษาลงไป อีกทั้ง (Tateoka yoko, 
2006)  ได้กล่าวถึงสาเหตุของการอ่านไม่เข้าใจว่า “สาเหตุของการอ่านไม่เข้าใจสรุปได้ดังนี้ 1. ไม่ทราบคําศัพท์หากเปิด
พจนานุกรมหาความหมายของคําศัพท์ บ่อยครั้งเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ และไม่เกิดความต้องการที่จะอ่าน 2. ไม่ทราบ
วิธีการเดาความหมายของคําศัพท์ หากทราบวิธีที่ถูกต้องจะช่วยลดการเปิดพจนานุกรมลงได้มา 3. ไม่เข้าใจเรื่องประโยค
พื้นฐาน เมื่อไปอ่านข้อความที่สลับซับซ้อนมากๆ ทําให้แยกไม่ได้ว่าส่วนไหนคือประโยคหลัก ส่วนไหนคือ ประธาน กรรม 
กริยา 4. ติดนิสัยแปลข้อความไปทีละตัว 5. ติดนิสัยหรือยึดแต่ความหมายที่ตนเองเคยทราบ กล่าวคือเมื่อพบคําใดที่รู้จักและ
เคยทราบความหมายนั้นอยู่แล้ว ก็มักเอาความหมายนั้นมาใช้เป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วความหมายอาจจะเปล่ียนไป
ตามบริบทก็เป็นได้ ”คุโบตะ (久保田,2000) และ HIRATAKA fumiya and TATEOKA yoko, (2012)   ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการสอนว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความรู้ของผู้เรียนนั้นจะเกิดจากการเตรียมการสอนของครูผู้สอน ซ่ึงจะมี
ประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนรายบุคคลเท่าน้ัน แต่ ความเป็นจริงแล้วความรู้ความเข้าใจจะต้องเกิดจากตัวผู้เรียนเอง ไม่ได้เกิดจาก
ครูผู้สอน ผู้เรียนจะจัดการความคิด คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากประสบการณ์ การเข้าร่วมในประสบการณ์ต่างๆ ส่ิงนี้เป็นแนวคิด

ที่เรียกว่า แนวคิดการสร้าง หมายความว่า “ความรู้ความเข้าใจ จะดําเนินไปตามการสื่อสารซ่ึงกันและกันทางสังคม โดยผู้เรียน
จะมีข้ันตอนการทําความเข้าใจ การสร้างโครงสร้างด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยพ่ึงพาตามสถานการณ์” ดังนั้นการนําเทคนิคการ
สอนที่ประสบความสําเร็จในการสอนภาษาในต่างชาติหลายๆ นํามาประยุกต์ใช้ในการสอนการอ่านภาษาญ่ีปุ่น ทําให้สามารถ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึนได้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)  

/// /จากความสําคัญ สภาพปัญหา และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ทางภาษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ
พัฒนาการอ่านภาษาญี่ปุ่น โดยการนําแนวคิดการสอนแบบจิกซอว์ และแนวคิดการสอน แบบเพื่อนช่วยเพ่ือน มาประยุกต์
บูรณาการร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้นําการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์น้ี ประยุกต์ใช้กับวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และเพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์เพิ่มมีประสิทธิภาพขึ้น ผู้วิจัยจึง
สนใจ ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ ว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด หรือ นักศึกษาต้องการหรือมีความเห็นว่าอย่างไร ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อ
นํามาต่อยอดในการพัฒนากิจกรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาญ่ีปุ่นโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 วิชาเอกภาษาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่กําลังเรียนวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 ปีการศึกษา 2559 เทอมปลาย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษา  
การสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์

ประยุกต์ 
      1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามแนวคิดวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert) จากเอกสารและ

ตําราเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ 
                 2. กําหนดกรอบเนื้อหาการสร้างแบบสอบถามและกําหนดลักษณะของแบบสอบถาม ซึ่งได้กรอบเนื้อหาในการ
สร้างแบบสอบถามจํานวน 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระ การเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านส่ือการเรียนรู้และด้าน
การวัดและประเมินผล ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยสุด จํานวน 14 ข้อ 
                 3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ต้องการวัด และตรวจสอบ 
ความถูกต้องการใช้ภาษาของข้อคําถามของแบบสอบถามซึ่งตัวอย่างแบบประเมิน มีดังนี้ 
                 4.  นําผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา โดยวิเคราะห์หาค่า IOC โดยกําหนด
เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ ค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงถือว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ได้ ถ้าค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ถือว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ไม่ได้
ซ่ึงถ้าข้อใดใช้ไม่ได้ผู้วิจัยจะปรับปรุงข้อสอบและนําเสนอผู้เช่ียวชาญอีกครั้งหนึ่ง 
                  5. นําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 
30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่า อํานาจจําแนกของข้อสอบแต่ละข้อ และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ถามทั้งฉบับ โดยนําผลคะแนน จากการสอบถามนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อโดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมข้อที่เหลือทุกข้อ (Item total correlation) โดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน โพดักโมเมน (Pearson product-moment correlation 
coefficient) และคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และนําไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดย การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach's Alpha Method)  
                 6. จัดพิมพ์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือฉบับ
สมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้จริงต่อไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       1. ทําการสอนรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ จนครบเทอม 
                   2. หลังจากดําเนินการสอนครบตามจํานวนที่กําหนดให้นักศึกษาตอบ 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้น 
                   3. นําผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุป โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถาม แล้วนําค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 
 
ผลการวิจัย  
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ จําแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 
 

ด้าน รายการ  แปลความ 

1 ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 4.29 มาก 

2 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.59 มาก 

3 ด้านส่ือการเรียนรู้ 4.44 มาก 

4 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 4.54 มาก 

 โดยรวม 4.44 มาก 
 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.44),(S.D = .42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นักเรียนมี  ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ ด้านที่มคี่าเฉล่ียน้อยสุดคือ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ถามทั้งฉบับ โดยนําผลคะแนน จากการสอบถามนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อโดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมข้อที่เหลือทุกข้อ (Item total correlation) โดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน โพดักโมเมน (Pearson product-moment correlation 
coefficient) และคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และนําไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดย การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach's Alpha Method)  
                 6. จัดพิมพ์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือฉบับ
สมบูรณ์เพื่อนําไปใช้จริงต่อไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       1. ทําการสอนรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ จนครบเทอม 
                   2. หลังจากดําเนินการสอนครบตามจํานวนที่กําหนดให้นักศึกษาตอบ 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้น 
                   3. นําผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุป โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถาม แล้วนําค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 
 
ผลการวิจัย  
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ จําแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 
 

ด้าน รายการ  แปลความ 

1 ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 4.29 มาก 

2 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.59 มาก 

3 ด้านส่ือการเรียนรู้ 4.44 มาก 

4 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 4.54 มาก 

 โดยรวม 4.44 มาก 
 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.44),(S.D = .42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นักเรียนมี  ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ ด้านที่มคี่าเฉล่ียน้อยสุดคือ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 

อภิปรายผล 
จากสรุปผลการวิเคราะห์ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
จากผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.44 ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัย เธียรชัย หลิมเจริญ 
(2559)  ที่ได้ทํางานวิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาญ่ีปุ่นเพื่อความเข้าใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ ที่ผู้วิจัยได้นํามาต่อยอด ซึ่งผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.32 ซ่ึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาความพึงพอใจของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของ ธิวาพร วิริยมานุวงษ์ (2555) ได้ทํางานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
และความพึงพอในในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการใช้เทคนิคการ
สอนการอ่านตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 

เหตุผลประการหนึ่ง ผลเกิดจากกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการสร้างสถานการณ์เพื่อให้นักศึกษา
ดึงความรู้ของตนเองออกมาให้มาก โดยมีการนํารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ในการสอนการอ่าน ที่มีข้ันตอน
การสอนที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ซ่ึงจะเห็นได้จากข้อสรุปแบบวัดความพึงพอใจ ทําให้นักศึกษาเกิดความความ
สนใจ มีความมั่นใจ กล้าที่จะอ่านเพิ่มข้ึน จึงส่งผลทําให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

นอกจากน้ี จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
ในส่วนของการเรียนของนักศึกษาน้ัน มีความพยายามในการอ่านเน้ือหาบทอ่าน ในการทํากิจกรรม นักศึกษาให้ความร่วมมือ
ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ช่วยกันแสดงความคิดเห็น มีการตั้งคําถามต่อเรื่องที่อ่าน มีการช่วยกันทํางาน นักศึกษาต่างมี
ความสนใจในการอ่านมากขึ้น  
ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาการอ่านภาษาญ่ีปุ่นเพื่อความเข้าใจสําหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏ         
สวนสุนันทา โดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือแบบจิ้กซอว์ประยุกต์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” กับโครงสร้างภาษาไทย “นับวันยิ่ง A”  
Research on comparison of the sentence pattern “yue lai yue A” in Chinese 

and the sentence pattern “nab wan ying A” in Thai 
ภัชราภา จันทเพ็ชร์ 
มหาวทิยาลัยอันฮุย 

 
บทคัดย่อ 

 
สําหรับนักศึกษาไทย เมื่อเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น ประสบปัญหาในการนําโครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” มาใช้ 

เนื่องจากโครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” ไม่ใช่โครงสร้างที่เข้าใจได้ง่ายๆ มีหลักการและกฎเกณฑ์การใช้ที่ซับซ้อนอยู่ในตัวของ         
มันเอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คน พบว่านักศึกษาในระดับ
ปริญญาโทเกิดความสับสนในการนําโครงสร้างมาใช้ ผู้วิจัยจึงพบปัญหาว่า นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนยังมีความไม่เข้าใจใน
โครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” อย่างชัดเจน ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะคําและวลีของ
โครงสร้าง รูปแบบประโยคของโครงสร้าง การส่ือความหมายของโครงสร้าง รวมไปถึงการนําโครงสร้างมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาจีน เพราะนอกจากจะสามารถนําโครงสร้างดังกล่าวมาใช้แค่การส่ือสารแล้ว            
ยังสามารถนํามาใช้ในการเขียนหรือการอ่านได้อีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ไวยากรณ์ในภาษาไทยจะไม่มีโครงสร้างดังกล่าว 
แต่เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับโครงสร้าง“越来越 A” พบว่าทั้งสองโครงสร้างมีลักษณะที่เหมือนกันคือ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลามีระดับที่สูงขึ้นหรือต่ําลง ดังน้ัน วิจัยฉบับน้ีจึงรวบรวมเนื้อหาต่างๆ ในวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา
เปรียบเทียบจีนไทย 
คําสําคัญ : โครงสร้างภาษาจีน“越来越 A” , โครงสร้างภาษาไทย “นับวันย่ิง A” , การศึกษาเปรียบเทียบ 
 

Abstract 
 

For Thai Students, It is so difficult to comprehend the rules for using the Chinese’s sentence pattern 
“yue lai yue A”. Due to this research, has purposed to study internal compotent of Semantic, Syntatic 
functions and context of the structure “yue lai yue A” likely of Thai sentence pattern as “nub wan ying A”. 
Which its obviously shown that Thai Grammar doesn’t have the structure of sentence same like that. Either 
less or more, Thai Grammar level has usually changes based on each circumstances and timelines. Moreover, 
The study also offered a review of literature with regard to the comparison between Chinese sentence 
pattern “yue lai yue A” and Thai sentence pattern “nub wan ying A”. 
Keywords: Chinese the sentence pattern “yue lai yue A” , the sentence pattern “nub wan ying A” , 
Comparative study 
 
บทนํา 

จากประสบการณ์ของตัวผู้วิจัยเองคิดว่าโครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” มีวิธีการใช้ที่เหมือนกับโครงสร้างภาษาไทย 
“นับวันยิ่ง A”  อีกทั้งยังคิดว่าโครงสร้าง “越来越 A” มีวิธีการใช้ที่เหมือนกับโครงสร้าง “越 A 越 B”ที่ตามหลังด้วยคําคุณศัพท์ 
เช่น “ยิ่งโตย่ิงน่ารัก” เมื่อผู้วิจัยได้เดินทางมาศึกษาต่อประเทศจีนจึงพบว่า โครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” และโครงสร้าง
ภาษาไทย “นับวันยิ่ง A” นอกจากจะมีความเหมือนแล้ว ก็ยังมีความแตกต่างอีกด้วย น่ีคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผู้วิจัยเริ่มที่จะศึกษา
ค้นคว้าโครงสร้าง “越来越 A”  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ในภาษาจีนโครงสร้าง “越来越 A” คือโครงสร้างที่เกิดจากการพัฒนาของโครงสร้าง “越 A 越 B” อีกที หมายถึงการ

เปล่ียนแปลงที่มีระดับสูงข้ึนหรือต่ําลงไปอีก อีกทั้งเป็นโครงสร้างที่มั่นคงแน่นอน ไม่สามารถเปล่ียนหรือเคลื่อนที่ได้  กล่าวโดยสรุป 
คําว่า “越来越 A”（ยิ่งนับวันย่ิง）หมายถึงการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาในระดับที่สูงข้ึนหรือต่ําลงก็ได้ อยู่รูปแบบในลักษณะ
ขั้นกว่า  

ส่วนภาษาไทย คําว่า “ย่ิง” คือคําวิเศษณ์ ถ้าอยู่ข้างหลัง หมายความว่า เป็นยอด ที่สุด ถ้าอยู่ข้างหน้า ใช้ในเชิง
เปรียบเทียบ หมายความว่า เกิน ลํ้า เพิ่มขึ้น เจริญขึ้น  และตามไวยากรณ์ของภาษาไทยเองก็ไม่มีโครงสร้าง“นับวันย่ิง A”ที่ระบุ
อย่างชัดเจน บางสถานการณ์อาจจะคําว่า “นับวันยิ่ง A” หรือบางสถานการณ์อาจจะคําว่า“นับวันย่ิง A มากขึ้นเร่ือยๆ” ซึ่งจะมี
ลักษณะความหมายของช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่แสดงระดับและปริมาณที่มากข้ึนหรือลดลง    

เมื่อนําโครงสร้าง“越来越 A”กับ“นับวันยิ่ง A”มาเปรียบเทียบกันจะพบได้ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอยู่ 
ยกตัวอย่างเช่น 
1. องค์ประกอบของทั้งสองโครงสร้างที่เหมือนกัน 

[1]  ภาษาจีน   : 天气【越来越】 冷。                                                     《生态经济》 
      พินอิน              : tiānqìyuè lái yuè lěnɡ.  
      คําแปล             : อากาศ ย่ิงนับวันยิ่ง  หนาว          
[2] ภาษาไทย  : ภัยอุณหภูมิสูง นับวันก็ยิ่ง  น่ากลัว มากข้ึนเรื่อยๆ        （ภัยอุณหภูมิน่ากลัว） 

2.  องค์ประกอบของทั้งสองโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน 
   [3] ภาษาจีน  : 她  长得  【越来越】  美 了。                      《时尚号外》 

      พินอิน              : Tā zhǎnɡ de yuè lái yuè měi le.  
           คําแปล            : หล่อนโตขึ้น ย่ิงนับวันยิ่ง  สวย    

[4] ภาษาไทย  : น้องมิ้นท์ยิ่งโตยิ่งสวย         （หัวใจพาไป） 
จากตัวอย่างที่ [3] กับ [4] จะเห็นได้ว่าส่ิงที่ทั้งสองภาษาแตกต่างกันคือ โครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” สามารถขยาย

กริยา โดยวางไว้ข้างหลังหรือที่เราเรียกว่าบทเสริม (补语) โดยมีรูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์คือ “ คํากริยา+得+คําคุณศัพท์.” แต่
สําหรับไวยากรณ์ไทย ไม่มีโครงสร้างปู๋หยวี่  ดังนั้นเมื่อโครงสร้าง “越来越 A” ถูกมาใช้ขยายกริยา(补语) โครงสร้างภาษาไทยจะ
เปล่ียนเป็นโครงสร้าง “ย่ิง A ยิ่ง B”  

Liɑnɡ binɡlei ( 2011 ) ได้กล่าวถึงว่าโครงสร้างดังกล่าวในการเรียนการสอนภาษาจีนจะพบเจอนักศึกษาต่างชาติใช้
ผิดค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นการแต่งประโยคหรือการนําโครงสร้างนี้มาใช้ในบทความต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น 

*[5] ภาษาจีน  : 孩子的身高【越来越】 高。 

 พินอิน  : Háizi de shēnɡāo yuè lái yuè ɡāo. 
           คําแปล            : ส่วนสูงของลูก ยิ่งนับวันยิ่ง สูง 

*[6] ภาษาจีน  : 中国【越来越】经济发展。  

พินอิน  : Zhōnɡɡuó yuè lái yuè jīnɡjì fāzhǎn. 
           คําแปล            : ประเทศจีน ย่ิงนับวันยิ่ง เศรษฐกิจพัฒนา 

จากตัวอย่างข้างต้น ถือว่าเป็นประโยคที่มาจากนักศึกษาต่างชาติใช้ผิดทั้งหมด จากตัวอย่างที่ [5] ภาษาจีนจะไม่พูดว่า
“孩子的身高越来越高” แต่จะพูดว่า “孩子越来越高” ตัวอย่างที่ [6] คือการนํามาใช้ไม่ถูกต้องกับประธาน ในภาษาจีน“越
来越 A”ไม่สามารถใช้คู่กับวลี ดังน้ันประโยคนี้ควรจะพูดว่า“中国经济发展越来越快了”   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบนักศึกษาปริญญาโทจํานวน 10 คน โดยนําประโยคภาษาไทย“นับวันยิ่ง A” จํานวน 5 
ประโยคมาแปลเป็นภาษาจีนและนําประโยคภาษาจีน“越来越 A” ให้เลือกว่าประโยคดังกล่าวถูกหรือผิด และถ้าผิด ผิดอย่างไร 
พบว่า มีอยู่ 2 ประโยค ที่นักศึกษาใช้ผิดเยอะที่สุด  

*[7] ภาษาไทย  : ฉันหวังว่าชีวิตของฉัน ยิ่งนับวันย่ิงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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แปล             : 我希望我的生活【越来越】变得更美好。 

พินอิน              : Wǒ xīwànɡ wǒ de shēnɡhuó yuè lái yuè biàn de ɡènɡ měihǎo. 
*[8] ภาษาจีน   : 这几年，我们学校的留学生数量【越来越】增加了。 

พินอิน              : Zhè jǐ nián wǒmen xuéxiào de liúxuéshenɡ yuè lái yuè zēnɡjiā  
  le. 
แปล             : ไม่กี่ปีมาน้ี จํานวนนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยของเรายิ่งนับวันย่ิงเพิ่มข้ึน 

กฏของการใช้“越来越 A” A ไม่สามารถทําหน้าที่ขยายกริยาโดยวางไว้ข้างหลังได้ จากตัวอย่างที่ [7] จะเห็นได้ว่านํา 
“变得” มาวางไว้ข้างหลัง อีกทั้งยังใช้ “更” คู่กับ“越” เพราะทั้ง“更” และ“越”ต่างก็เป็น“程度副词”（คํากริยาวิเศษณ์บอก
ระดับ）ตัวอย่างที่ [8] จากการทดสอบพบว่า นักศึกษาทั้ง 10 คนคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกต้อง แท้ที่จริงแล้วประโยคนี้ผิด 
น่ันหมายถึงตัวภาษาจีนก็มีความซับซ้อนอยู่ในตัวเอง ในประโยคนี้ควรจะแก้เป็น “这几年，我们学校的留学生数量【越

来越】多了”เพราะตัวโครงสร้าง“越来越 A” มีลักษณะความหมายที่เปล่ียนแปลงในระดับที่สูงขึ้นอยู่แล้ว จึงไม่สามารถใช้คํา
ว่า “增加” ได้ 

ตามที่กล่าวมาน้ี ยังไม่มีผู้ใดศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” โครงสร้างภาษาไทย “นับวันยิ่ง A” มา
ก่อน จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในภาษาจีนได้มีความรู้เก่ียวกับโครงสร้าง “越
来越 A” เพื่อเห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างกับโครงสร้าง “นับวันยิ่ง A” ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์โดยมุ่งเน้นศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนเป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 4 ประการ  คือ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะคําและวลีระหว่างโครงสร้าง “越来越 A” กับโครงสร้าง “นับวันยิ่ง A”  
 2. เพื่อศึกษารูปประโยคระหว่างโครงสร้าง “越来越 A” กับโครงสร้าง “นับวันย่ิง A” 
 3. เพื่อศึกษาลักษณะการสื่อความหมายของโครงสร้าง “越来越 A” กับโครงสร้าง “นับวันยิ่ง A”  
 4. เพื่อศึกษาการนําโครงสร้าง “越来越 A” กับโครงสร้าง “นับวันย่ิง A” มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 1. สํารวจและรวบรวมหนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง “越来越 A” และโครงสร้าง “นับวันย่ิง A” 
 2. คัดเลือกตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง“越来越 A”กับ “นับวันย่ิง A” และวิจัยของ Chen Qun ( 1999 )  
Liɑnɡ binɡlei ( 2011 ) และหนังสืออื่นๆ ที่กล่าวถึงโครงสร้าง“越来越 A”ที่จะนํามาวิเคราะห์และอ้างอิง   
 3. นํา “นับวันย่ิง A” มาเปรียบเทียบกับโครงสร้าง“越来越 A” โดยใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนเป็นหลัก เน่ืองจากใน
ภาษาไทยไม่มีโครงสร้างดังกล่าวที่ชัดเจนแน่นอน  
 4. สรุป และอภิปรายผลวิจัย 

 
ผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 4 หัวข้อ โดยแบ่งตามประเภทดงัต่อไปนี ้
1. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะคําและวลีในตําแหน่ง “A” ระหว่างโครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” กับโครงสร้าง
ภาษาไทย “นับวันยิ่ง A” แบ่งได้ดังต่อไปนี ้
 1.1 ลักษณะคําและวลีในตําแหน่ง “A” โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีน 

รูปแบบโครงสร้าง “越来越 A” หมายถึงระดับที่เป็นไปตามกาลเวลาแล้วที่ผลักดันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นและ
โครงสร้าง “越来越 A” จะมีได้แค่หนึ่งประธานเท่านั้น โดยมีที่ “A” สามารถเป็นคําคุณศัพท์ คํากริยาและกริยาวลี นอกจากนี้ 
บางประโยคหลังโครงสร้าง“越来越 A”มีการเติม“了” น่ันหมายความว่ารูปประโยคนั้นมีการเน้นย้ําถึงการแสดงพัฒนาระดับใน



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ขั้นกว่าออกมาอย่างชัดเจน 1朱丽云  (2008).   อีกทั้ง Liɑnɡ binɡlei ( 2011 ) ยังได้กล่าวว่าตําแหน่ง“A” ยังสามารถทําหน้าที่
เป็นคุณศัพท์วลีได้อีกด้วย   

1.1.1 “A” ทําหน้าที่เป็นคําคุณศัพท์ ยกตัวอย่างเช่น 
[9]  ภาษาจีน   : 婆媳关系【越来越】好。                     《 现代汉语虚词词典》 

พินอิน  : Póxíɡuānxi yuè lái yuè hǎo.  
คําแปล        : ความสัมพันธ์แม่สามีกับลูกสะใภ้ยิ่งนับวันย่ิงดี 

1.1.2 “A” ทําหน้าที่เป็นคุณศัพท์วลี ยกตัวอย่างเช่น 
[10] ภาษาจีน  : 小王变得【越来越】漂亮和自信了。     《现代汉语越来越 A格式》 

พินอิน  : Xiǎowánɡ biànde yuè lái yuè piàoliɑnɡ hé zìxìn le. 
คําแปล        : เส่ียวหวางย่ิงนับวันยิ่งสวยและมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ 

จากตัวอย่างคําว่า 漂亮 และคําว่า 自信 เป็นคําคณุศัพท์ ในที่นี้เมือ่นํา 漂亮 และ 自信 มาใช้คู่กัน จะกลายเป็นลักษณะ
คุณศัพท์วลี อีกทั้งยังสามารถนํามาใช้ในโครงสร้าง“越来越 A” ได ้แต่ลักษณะของ“A”ที่ทาํหน้าที่คณุศัพท์วลีจะพบเห็นได้ไม่บ่อย 

1.1.3 “A” ทําหน้าที่เป็นคํากริยาที่แสดงความรู้สึกนึกคิดเทา่นั้น ไม่สามารถนําคาํกริยาที่แสดงอาการหรือการกระทํามาใช้ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น 

[11] ภาษาจีน  : 妈妈【越来越】担心。                             ( ภาษาจีนดอทคอม )          
พินอิน  : Māmɑ yuè lái yuè dānxīn. 
คําแปล  : แม่ย่ิงนับวันยิ่งเป็นกังวล 

1.1.4 “A” ทําหน้าที่เป็นกริยาวลี ยกตัวอย่างเช่น  
[12] ภาษาจีน  : 快放假了，我【越来越】想家了。 

《实用对外汉语重点难点词语教学词典》  
พินอิน  : Kuài fànɡjià le,wǒ yuè lái yuè xiǎnɡ jiā le. 

คําแปล  : ใกล้จะปิดเทอมแล้ว ฉันย่ิงนับวันก็ย่ิงคิดถึงบ้านมากขึ้นเร่ือยๆ 
1.1.5 “A” ทําหน้าที่เป็นคํานาม ยกตัวอย่างเช่น 

[13] ภาษาจีน  : 她现在【越来越】淑女了。         《现代汉语越来越 A 格式》 
พินอิน  : Tā xiànzài yuè lái yuè shūnǚ le. 
คําแปล  : ตอนนี้หล่อนนับวันย่ิงเป็นสาวหวานขึ้นไปทุกที 

 จากตัวอย่างคําว่า 淑女 ในภาษาจีนเป็นคํานาม แปลว่า หญิงสาวที่เรียบร้อย อ่อนหวาน สําหรับโครงสร้าง “越来越 A” 
ที่มี “A” เป็นคํานาม มักจะพบเห็นได้ไม่เยอะนัก ส่วนใหญ่จะพบเจอได้ในบทความพรรณนา 

1.2 ลักษณะคําและวลีในตําแหน่ง “A” โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทย 
 ในไวยากรณ์ภาษาไทยไม่มีการกล่าวถึงโครงสร้าง “นับวันย่ิง A” ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทําการรวบรวมประโยคที่พบเห็นใน

หนังสือหรือบทความ แล้วนําประโยคดังต่อไปนี้ที่มีลักษณะคําหรือวลีหลัง“นับวันย่ิง ” ที่ทําหน้าที่เป็นตําแหน่ง “A” นํามาศึกษา
และวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับไวยากรณ์ของภาษาจีน 

1.2.1 “A” ทําหน้าที่เป็นคําคุณศัพท์ ยกตัวอย่างเช่น 
[14]  ภาษาไทย  : รถยนต์ย่ิงนับวันก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆ              ( ภาษาจีนวันละคํา )  

1.2.2 “A” ทําหน้าที่เป็นคํากริยาที่แสดงความรู้สึกนึกคิดเทา่นั้น เช่นเดียวกับภาษาจีนที่ไม่สามารถนําคํากริยาที่แสดงอาการ
หรือการกระทํามาใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น 

[15]  ภาษาไทย  : จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี เธอยังคงคดิถึงเขาตลอดเวลา ยิ่งนับวันก็ยิ่งคิดถงึ 
                                                                                                                 ( กระหายรักใต้เงาจันทร์ ) 

1.2.3 “A” ทําหน้าที่เป็นกริยาวลี  ยกตัวอย่างเช่น 
[16]  ภาษาไทย  : สําหรับฉันแล้ว นับวันย่ิงชอบวัฒนธรรมจีนมากขึ้นเรื่อยๆ             ( ภาษาจีนวันละคํา ) 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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1.2.4 “A” ทําหน้าที่เป็นคํานาม  ยกตัวอย่างเช่น 
[17]  ภาษาไทย  : สังคมสมัยน้ี ย่ิงนับวันก็ย่ิงอันตราย                         ( ภัยสังคม ) 

1.2.5 “A” ทําหน้าที่เป็นนามวลี จะอยู่ในลักษณะโครงสร้าง ( ยิ่งนับวัน A ย่ิง B ) ยกตัวอย่างเช่น 
[18]  ภาษาไทย  : ย่ิงนับวันความรักของเราก็ยิ่งระหองระแหง            ( แสงในเงา ) 

1.2.6 “A” ทําหน้าที่เป็นคําสรรพนาม   
ในโครงสร้างภาษาไทย “A” สามารถเป็นคําสรรพนามได้โดยจะอยู่ในรูปแบบโครงสร้าง (ย่ิงนับวัน A ยิ่ง B) “B” เป็นการ

แสดงระดับปริมาณความมากของ “A” ซึ่งในภาษาจีนจะไม่มีรูปแบบโครงสร้างนี้ ยกตัวอย่างเช่น 
[19]  ภาษาไทย  : ความรู้สึกในหัวใจของเขาไม่เหมอืนเดิม ยิ่งนับวันเขาก็ยิ่งคิดถึงดารยา     
                                                                                                        ( วิมานหงส์ในกรงมาร ) 
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า หลังจากคําว่า“นับวันยิ่ง A” มีคําว่า“มากข้ึนเรื่อยๆ” น่าจะคล้ายกับการเติม “了” ของ

โครงสร้าง“越来越 A” ที่มีการเนน้ย้ําถึงการแสดงพัฒนาระดับในขัน้กว่าออกมาอย่างชัดเจน  
 

2. การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างรูปประโยคระหว่างโครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” กับโครงสร้างภาษาไทย          
“ นับวันยิ่ง A” 

2.1 โครงสร้างรูปประโยคภาษาจีน“越来越 A” 
 โครงสร้าง“越来越 A” สามารถทําหน้าที่เป็นภาคแสดงในประโยค ขยายประธานในประโยค กรรมในประโยค บทขยาย

กริยาในประโยคและบทเสริมในประโยค ยังไม่มีการค้นพบว่าโครงสร้างดังกล่าว สามารถทําหน้าที่เป็นประธานในประโยค 
      2.1.1 ทําหน้าที่เป็นภาคแสดงในประโยค  

ในโครงสร้าง“越来越 A”ประธานจะต้องวางไว้ข้างหน้าเสมอ “ประธาน + 越来越 + ภาคแสดง” และมักจะพบได้
บ่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น 

[20] ภาษาจีน  : 工作【越来越】好。                        《现代汉语虚词例释》 
พินอิน  : Gōnɡzuò yuè lái yuè hǎo. 
คําแปล   : การงานนับวันก็ยิ่งด ี

2.1.2 ทําหน้าที่ขยายคํานามในประโยค   
 เมื่อ“越来越 A” ทําหน้าที่นามวลีในประโยค จะอยู่ในลักษณะรูปแบบ “ประธาน + 越来越 + นามวลี”  ยกตัวอย่าง
เช่น 

[21] ภาษาจีน  : 可怕的是对方提出了【越来越】过分的要求。          《柏慧》 
พินอิน   : Kěpà de shì duìfānɡ tíchū le yuè lái yuè ɡuòfèn de   

   yāoqiú. 
คําแปล  : ที่น่ากลัวก็คือส่ิงที่ฝ่ายตรงข้ามเสนอ ย่ิงนับวันยิ่งความต้องการเกินไป  

2.1.3 ทําหน้าที่เป็นกรรมในประโยค   
โดยหนา้โครงสร้าง“越来越 A” เป็นคํากริยาบอกความต้องการ ในภาษาจีน ยกตัวอย่างเช่น 

[22] ภาษาจีน  : 金融在经济中的地位会【越来越】高 。             《金融学》 
พินอิน   : Jīnrónɡ zài jīnɡjì zhōnɡ de dìwèi huì yuè lái yuè ɡāo. 

คําแปล  : ฐานะในเศรษฐกิจการเงินจะต้องยิ่งนับวันย่ิง สูงขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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2.1.4 ทําหน้าที่ขยายกริยาโดยวางไว้ข้างหน้า (บทขยายกริยา)  
 โครงสร้าง“越来越 A” ในภาษาจีน สามารถทําหน้าที่ขยายกริยา หรือภาษาจีนเรียกว่า “จ้วงหยวี่”（状语）คือ ใช้วาง
ไว้หน้าคํากริยาหรือคําคุณศัพท์ซ่ึงเป็นภาคแสดงในประโยคเพื่อขยายความกริยาหรือคําคุณศัพท์น้ันๆ โดยมี“地” เช่ือม รูปแบบ
โครงสร้าง（คําคุณศัพท์ +地 + คํากริยา）ซ่ึงรูปแบบโครงสร้างจ้วงหยว่ี ในภาษาไทยจะไม่มีโครงสร้างนี้1 ยกตัวอย่างเช่น พรรณิกา  
ชวนาทนุสรณ์ (2559) 

[23]  ภาษาจีน  : 现在，人们【越来越】频繁地使用手机与别人联系。  

《实用对外汉语重点难点词语教学词典》  
      พินอิน   : Xiànzài， rénmen yuè lái yuè pínfán de shǐyònɡ shǒujī yǔ biérén  

    liánxi. 

คําแปล   : ปัจจุบันนี้ ผู้คนย่ิงนับวันก็ยิ่งใช้โทรศัพท์ติดต่อกบัผู้อ่ืนบ่อยๆ 
2.1.5 ทําหน้าที่ขยายกริยาโดยวางไว้ข้างหลัง (บทเสริม)  ยกตัวอย่างเช่น 

โครงสร้าง“越来越 A” ในภาษาจีน ทําหน้าที่ขยายกริยาโดยวางไว้ข้างหลัง เรียกว่า“บทเสริม” หรือภาษาจีนเรียกว่า “ปู๋
หยวี่”（补语）คือ ส่วนที่วางไว้หลังคํากริยาหรือคําคุณศัพท์เพื่อบอกผล ทิศทาง ระดับ จํานวน หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ช่วยเสริม
บทกริยาน้ันให้ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยมี “得” เชื่อม เมื่อโครงสร้าง“越来越 A”ทําหน้าที่เป็นปู๋หยวี่ เป็นรูปประโยคที่พบเห็นได้บ่อยคร้ัง
พรรณริกา  ชวนาทนุสรณ์ (2559). โดยมีรูปแบบโครงสร้าง（คํากริยา +得 +คําคุณศัพท์）  

[24]  ภาษาจีน  : 他定定地盯着杜宾，杜宾能够感到他的眼光变得【越来越】冷淡。  

《子虚之歌》  
      พินอิน   : Tā dìnɡdinɡ de dīnɡ zhe dùbīn, dùbīn nénɡ ɡòu ɡǎndào tā de  
     yǎnɡuānɡ biànde yuè lái yuè lěnɡdàn. 

คําแปล   : เขาจ้องตาไปที่ตู้ปิน จนตู้ปินรู้สึกถึงสายตาของเขาที่เปล่ียนไปยิ่งนับวันก็ยิ่งเย็นชา 
 
2.2 โครงสร้างรูปประโยคภาษาไทยของ“ นับวันยิ่ง A” 

จากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมประโยคที่เกี่ยวกับ“ นับวันยิ่ง A” พบว่า ถึงแม้ในภาษาไทยจะไม่มีโครงสร้างดังกล่าว แต่คําว่า “ นับ
วัน...ยิ่ง...” หรือ “ นับวันย่ิง...” หรือ“ ย่ิงนับวันย่ิง...” มีลักษณะที่หมายถึงช่วงเวลาแต่ละวันแต่ละวันที่ได้เปล่ียนแปลงไปและมี
ระดับที่สูงขึ้นหรือต่ําลง  โดยสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้  

2.2.1 ทําหน้าที่ขยายประธานในประโยค  จะอยู่ในลักษณะรูปแบบ “ นับวัน +  ประธาน + ยิ่ง + ขยายประธาน” 
ยกตัวอย่างเช่น 

[25] ภาษาไทย  : นับวันธุรกิจของเขาก็ย่ิงโตข้ึนเรื่อยๆ                      ( เวลาฝันกับวันสีชมพู ) 
2.2.2 ทําหน้าที่เป็นภาคแสดงในประโยค  จะอยู่ในลักษณะรูปแบบ “ประธาน + นับวันย่ิง + ภาคแสดง” ยกตัวอย่างเช่น  

[25] ภาษาไทย  : ปัจจุบันค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลนับวันก็ย่ิงแพงขึ้นเรื่อยๆ       ( ภัยซ่อนเร้น ) 
2.2.3 ทําหน้าที่ขยายกรรมในประโยค  จะอยู่ในลักษณะรูปแบบ “ประธาน + กริยา + กรรม+นับวันยิ่ง+ขยายกรรม” 

ยกตัวอย่างเช่น 
[26] ภาษาไทย  : พักหลังๆ มาน้ี ฉันรู้สึกว่าเขานับวันก็ยิ่งน่ารักขึ้นเรื่อยๆ        

( Love and Lie ลวงหัวใจให้เสพติดความรัก ) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการสื่อความหมายของโครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” กับโครงสร้างภาษาไทย           
“นับวันย่ิง A” 

จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า โครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” กับโครงสร้างภาษาไทย “นับวันยิ่ง A” สามารถสื่อ
ความหมายได้ 5 ประเภท คือ 

(1) ส่ือความหมายในลักษณะระดับที่สูงขึ้นหรือต่ําลง  
(2) ส่ือความหมายในลักษณะปริมาณมากข้ึนหรือน้อยลง  
(3) ส่ือความหมายในลักษณะระยะห่างทีไ่กลหรือใกล้  
(4) ส่ือความหมายในลักษณะสภาพจิตใจหรือสภาพอารมณ์ 

  (5) ส่ือความหมายในหมายถึงขอบเขตที่ชัดเจนหรือเลือนลาง 
3.1 ลักษณะการสื่อความหมายของโครงสร้างภาษาจีน“越来越 A” 

 ตามที่ Lü Shuxianɡ ( 2015 ) ได้กล่าวไว้ว่า “越来越 A” คือการพัฒนามาจาก “越 A 越 B” อีกที ถ้า
พูดถึงลักษณะการสื่อความหมายของ“越 A 越 B” คือมี “A” เป็นผู้ตัดสินให ้“B” มีการเปล่ียนแปลง เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
“อ่ีเปี้ยนกวานสิ” “อ่ีเปี้ยนกวานสิ”หรือ“倚变关系” หมายถึงลักษณะรูปแบบ“A” เป็นเงื่อนไขและมี“B” เป็นผลลัพท์  
Liɑnɡ binɡlei ( 2011 )  จึงกล่าวต่อว่าแต่พอเป็นโครงสร้าง“越来越 A” คือลักษณะในการสื่อความหมายที่แสดงถึงข้ันตอนที่
มีพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่แฝงซ่อนอยู่ในตัวของมันเอง 
 
                                                         ระดับการเปลี่ยนแปลง 
 

                                                 
                                                                来 

 

                                                                     ช่วงเวลา 
 ภาพที่ 3.1 “来” เป็นตัวซ่อนความหมายให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน 

3.1.1 การส่ือความหมายในลักษณะระดับการเปล่ียนแปลงที่สูงขึ้นหรือลดลง ยกตัวอย่างเช่น 
[27]  ภาษาจีน   : 天气【越来越】热了。                                       《汉语虚词词典》 

        พินอิน   : Tiānqi yuè lái yuè rè le. 

        คําแปล   : อากาศร้อนนับวันก็ยิ่งร้อนขึ้นเร่ือยๆ 
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าท้ายประโยคมีการเติม “了” เพ่ือแสดงระดับที่เพิ่มข้ึนของการลเวลาที่แสดงความมากที่มีมากข้ึน

เรื่อยๆ 
3.1.2 การส่ือความหมายในลักษณะปริมาณมากข้ึนหรือน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น 

 [28]  ภาษาจีน   : 女科学家比例【越来越】低。                          《中国青年研究》               
        พินอิน   : Nǚ kē xuéjiā bǐlì yuè lái yuè dī. 
        คําแปล   : อัตราของนักวิชาการวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้หญิงย่ิงนับย่ิงน้อยลง 

  จากตัวอย่างแสดงถึงอัตราและปริมาณที่ลดลงเรื่อยๆ ของนักวิชาการวิทยาศาสตร์ทีเ่ป็นผู้หญิง 
3.1.3 การส่ือความหมายในลักษณะระยะห่างที่ไกลหรือใกล้ ยกตัวอย่างเช่น 

[29]  ภาษาจีน   : 脚步声【越来越】近。                                           《 现代汉语虚词词典》 

        พินอิน   : Jiǎobù shēnɡ yuè lái yuè jìn. 
        คําแปล   : เสียงดังจากรอยเท้า นับวันย่ิงใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 

3.1.4 การส่ือความหมายในลักษณะสภาพจิตใจหรือสภาพอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น 
[30]  ภาษาจีน   : 我可是【越来越】适应他们了。                     《现代汉语越来越 A格式》 

越 

越 A 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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        พินอิน   : Wǒ kěshì yuè lái yuè shìyìnɡ tāmen le. 
        คําแปล   : ฉันนับวันยิ่งปรับตัวเข้าพวกเขาได้แล้ว 

3.1.5 การส่ือความหมายที่แสดงถึงขอบเขตที่ชัดเจนหรือเลือนลาง ยกตัวอย่างเช่น 
[31]  ภาษาจีน   : 60 年代以后国际经济一体的趋势【越来越】明显。      （CCL 语料库）        

        พินอิน   : Liùlínɡ niándài yǐhòu ɡuójì jīnɡjì yìtǐ de qūshì yuè lái yuè  
mínɡxiǎn. 

        คําแปล   : หลังจากปี 60 เป็นต้นไป แนวโน้มของรูปแบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนับจะวันย่ิง 
     ชัดเจนย่ิงขึ้น 

3.2 ลักษณะการสื่อความหมายของโครงสร้างภาษาจีน “นับวันยิ่ง A” 
3.2.1 การส่ือความหมายในลักษณะระดับการเปล่ียนแปลงที่สูงขึ้นหรือลดลง ยกตัวอย่างเช่น 

[32] ภาษาไทย  : อุณหภูมิช่วงหน้าร้อนในบ้านเรา นับวันย่ิงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
                   ( ภาวะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวัง ) 

3.2.2 การส่ือความหมายในลักษณะปริมาณมากข้ึนหรือน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น 
[33] ภาษาไทย  : ผู้ป่วยโรคมะเร็ง นับวันยิ่งเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ                 ( จับเข่าเล่ามะเร็ง ) 

3.2.3 การส่ือความหมายในลักษณะระยะห่างที่ไกลหรือใกล้ ยกตัวอย่างเช่น 
[34] ภาษาไทย  : มะเร็งลําไส้ นับวันยิ่งใกล้ตัว                           ( Interpharma Thailand ) 

3.2.4 การส่ือความหมายในลักษณะสภาพจิตใจหรือสภาพอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น 
[35] ภาษาไทย  : เมื่อวันเวลาผ่านไป ย่ิงนับวันเขาก็ย่ิงปรับตัวได ้                    ( บ่วงมนตรา ) 

3.2.5 การส่ือความหมายที่แสดงถึงขอบเขตที่ชัดเจนหรือเลือนลาง ยกตัวอย่างเช่น 
[36] ภาษาไทย  : เงาของคนรักเก่าที่เคยมีอยู่ในหัวใจค่อยๆ จางและเลือนรางไป หัวใจของเขามีภาพคนใหม ่
   มาแทนที่ ซึ่งนับวันก็ยิ่งชัดเจนขึน้เรื่อยๆ                                    ( ไร้เงารัก)    
                                              

4. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้โครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” กับโครงสร้างภาษาไทย “นับวันยิ่ง A” ในสถานการณ์ต่างๆ 
ถ้าพูดถึงคําว่า “โครงสร้าง” คือ “ความหมาย” หรือ “ไวยากรณ์” ต่างก็เป็นพื้นฐานรูปแบบของโครงสร้าง แต่ทว่า การ

นําโครงสร้างมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ จะสะท้อนถึงรูปแบบทั้งในและนอกของโครงสร้างนั้นๆ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจโครงสร้าง
“越来越 A” กับโครงสร้างภาษาไทย “นับวันยิ่ง A” ในสถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

4.1 ลักษณะการใช้โครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” ในสถานการณ์ต่างๆ 
Chen Qun ( 1999 ) ได้กล่าวถึงการนํา โครงสร้าง “越来越 A” มาใช้ มีอยู่สองสถานการณ์คือ สถานการณ์ที่ 1 ส่ิงใดส่ิง

หนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา สถานการณ์ที่ 2 โดยปกติก็ “A” ก็อยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่ง “A” มากขึ้นไปอีก 
ดังสถานการณ์ที่กล่าวดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์ที่ 1 ส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาในระดับที่มากข้ึนหรือน้อยลง ยกตัวอย่าง
เช่น  

[37]  ภาษาจีน   : 三个星期过去了，李森所苦苦等待的奇迹非但没有出现，情况却变得 

【越来越】坏了。                                   《现代汉语固定格式》            
        พินอิน   : Sān ɡe xīnɡqi ɡuòqù le, Lǐsēn suǒ kǔku děnɡdài qíjì fēi dàn  

méiyǒu chūxiàn, qínɡkuànɡ què biànde yuè lái yuè huài le. 

        คําแปล   : 3 สัปดาห์ ได้ผ่านไปแล้ว หลี่เซินได้แต่เฝ้ารอปาฏิหารย์อย่างทุกข์ทรมาน แต่กลับไม่มี 
      อะไรเกิดข้ึน อีกทั้งสถานการณ์กลับกลายเป็นว่า ย่ิงนับวันยิ่งเลวร้ายลงกว่าเดิม 

สถานการณ์ที่ 2 โดยปกติก็ “A” ก็อยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่ง “A” มากข้ึนไปอีก แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะแรก ปรากฎการเปลี่ยนแปลงให้เห็นในรูปประโยค ยกตัวอย่างเช่น 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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[38]  ภาษาจีน   : 七子昏头昏脑的很烦，而且【越来越】烦躁，这个算什么事啊！     

              《天地月亮地》         
        พินอิน   : Qīzi hūn tóu hūn nǎo de hěn fán, érqiě yuè lái yuè fánzào, zhè  
     ɡe suàn shénme shì a！ 
        คําแปล   : ปกติชีจึ1 เวียนหัวและมีอารมณ์รําคาญเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้น เรื่องนี้ 
      เข้ามา ทําให้ชีจึย่ิงนับวันก็ย่ิงรําคานขึ้นไปอีก 

ลักษณะสอง ไม่ปรากฎการเปล่ียนแปลงให้เห็นในรูปประโยค เป็นลักษณะการเปล่ียนแปลงที่มีความหมายแฝงอยู่ จําเป็น
จะต้องใช้การคิดวิเคราะห์อีกที ยกตัวอย่างเช่น                                  

 [39]  ภาษาจีน   : 可是冰箱不是五斗柜，它是要出声儿的。过一会儿嗡的一下；牌子又 

老，嗡的【愈来愈】2 勤了。              《贫嘴张大民的幸福生活》       
 

 พินอิน  : Kěshì bīnɡxiānɡ búshì wǔ dǒu ɡuì,tā shìyào chū shēnɡ 
     de.Guò yíhuìr wēnɡ de yíxià;páizi yòu lǎo, wēnɡ de  

     yù lái yù qín le. 

คําแปล  : ตู้เย็นจะมีเสียงดัง อีกทั้งตู้เย็นค่อนข้างเก่า ทําให้ย่ิงนับวันเสียงยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆ 

Chen Qun ( 1999 )  ได้อธิบายว่า จากตัวอย่างต้องนํามาวิเคราะห์ก่อน ท่อนแรกเป็นการพรรณนาถึงตู้เย็นกับตู้ที่มี
ลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ตู้จะไม่มีเสียง แต่ตู้เย็นจะมักจะมีเสียงเพื่อแสดงว่ากําลังทํางานอยู่น่ันเอง ในบริบทของประโยคนี้ หมายถึง 
ตู้เย็นที่ยิ่งเก่า เสียงก็ยิ่งดังข้ึนเรื่อยๆ ไม่เหมือนตู้เย็นใหม่ ที่ดังสักพักก็จะหยุดและค่อยดังใหม่  

4.2 ลักษณะการใช้โครงสร้างภาษาไทย “นับวันย่ิง A” ในสถานการณ์ต่างๆ 
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า การใช้โครงสร้าง “นับวันย่ิง A” ในสถานการณ์ต่างๆ มีอยู่ 2 สถานการณ์ คือ  

สถานการณ์ที่ 1 ส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาในระดับที่มากข้ึนหรือน้อยลง ยกตัวอย่าง
เช่น 

[40]  ภาษาไทย  : เมื่อก่อนฉันเคยคิดว่า เมื่อเขาโตขึ้น เขาจะมีเหตุผลมากกว่าน้ี แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าเขา              
ยิ่งนับวันยิ่ง แย่ลง                         ( เ จ้ า ส า วพ ร่ า ง
ฝน ) 

สถานการณ์ที่ 2 โดยปกติก็ “A” ก็อยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่ง “A” มากขึ้นไปอีก ในรูปประโยคแสดงการเปลี่ยนแปลงให้เห็น 
ยกตัวอย่างเช่น 

[41]  ภาษาไทย  : เมื่อก่อนผมก็รู้สึกว่าพลับพลาน้อยน่ารักอยู่แล้ว แตต่อนนี้เธอหันมาเปลี่ยนสไตล์การ
แต่งตัว มันทําใหผ้มรู้สึกว่านับวันเธอยิ่งน่ารักข้ึนไปกว่าเดิมอีก          ( Rose tattoo ล่ารักลวงหัวใจสาวใสตัวร้ายกับนายอสรพิษ ) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ไวยากรณ์ในภาษาไทยจะไม่มีโครงสร้างดังกล่าว แต่เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับโครงสร้าง“越来

越 A” พบว่าทั้งสองโครงสร้างมีลักษณะที่เหมือนกันคือ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลามีระดับที่
สูงข้ึนหรือต่ําลง แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อเป็นคนละภาษา คนละวัฒนธรรม ย่อมมีส่ิงที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่าง โดยแบ่งได้ดังน้ี 

                                                            
1 ชีจึ หรือ 七子 หมายถึงลูกคนที่เจ็ดของครอบครวันั้น  
2 愈来愈 จะใชในภาษาเขียนเทานั้น แต 越来越 จะใชไดท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 1. จากการศึกษาลักษณะคําและวลีของโครงสร้าง “越来越 A” พบว่า“A” สามารถเป็นคําคุณศัพท์ คํากริยา（ที่
เก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น）คํานาม คุณศัพท์วลีและกริยาวลี ส่วน“นับวันยิ่ง A” ในภาษาไทย พบว่า “A” สามารถ
เป็นได้ทั้งคําคุณศัพท์ คํากริยา（ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเท่าน้ัน）คํานาม และคําสรรพนาม ส่วนลักษณะวลี เป็นได้ทั้ง
กริยาวลีและนามวล ี
 2. จากรูปประโยคจะเห็นได้ว่า รูปประโยคโครงสร้าง “越来越 A” ในภาษาจีน สามารถทําหน้าที่เป็นภาคแสดงใน
ประโยค ขยายคํานามในประโยค เป็นกรรมในประโยค ขยายกริยาโดยวางไว้ข้างหน้า (จ้วงหยวี่) และขยายกริยาโดยวางไว้ข้างหลัง 
(ปู๋หยวี่) ส่วน “นับวันยิ่ง A” ในภาษาไทย สามารถทําหน้าที่เป็นขยายประธานในประโยค ภาคแสดงในประโยค และขยายกรรมใน
ประโยค 
 3. จากลักษณะการสื่อความหมายของ“越来越 A” ในภาษาจีนกับ“นับวันย่ิง A” ในภาษาไทย มีลักษณะการส่ือ
ความหมายท่ีคล้ายคลึงกันอยู่ โดยการส่ือความหมายที่แสดงเกี่ยวกับระดับ ปริมาณ ระยะ สภาพจิตใจหรืออารมณ์ ขอบเขต 
 4. จากการนําโครงสร้างดังกล่าวทั้งภาษาจีนและภาษาไทยจะสรุปได้ว่า ทั้งสองโครงสร้างมีลักษณะการนํามาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน แบ่งได้ 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์แรก ส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่เปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลาในระดับที่มากขึ้นหรือน้อยลง สถานการณ์ที่สองหมายความว่า โดยปกติก็ “A” ก็อยู่แล้ว ตอนนี้ย่ิง “A” มากขึ้นไปอีก 
แต่จะแตกต่างกันตรงที่สถานการณ์สองที่ว่า “越来越 A” คือ ไม่ปรากฎการเปล่ียนแปลงให้เห็นในรูปประโยค มีความหมายแฝง
อยู่ ต้องนํามาคิดวิเคราะห์ถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาที่ได้ทําให้เกิดส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. บทความน้ีเป็นการศึกษาพื้นฐานของโครงสร้างภาษาจีน “越来越 A” กับโครงสร้างภาษาไทย “นับวันยิ่ง A” โดย
ศึกษาลักษณะคําและวลีที่ใช้ในรูปประโยคทั่วไปเท่าน้ัน ดังนั้นควรมีการศึกษา“A” ที่สามารถเป็นคําหรือวลีอื่นๆ ได้นอกเหนือจากที่
ได้กล่าวไป 
 2. ควรมีการศึกษาโครงสร้าง“越来越 A” ในรูปปฏิเสธ และคําวิเศษณ์ เช่น “也” หรือ“就” ที่ใช้นําหน้า“越来越 A” 
หรือ “越来越” ตามด้วย  “有” ว่าควรใช้ในกรณีใด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

An Evaluation of the Bachelor’s Degree Program in 
Information Studies, Srinakharinwirot University 
อรทัย วารีสอาด, สมชาย วรัญญานุไกร, บุญยืน จันทร์สว่าง, นุชรี ตรีโลจน์วงศ์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดจนศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิต  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่บัณฑิตจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) จํานวน 2 รุ่น จํานวน 70 คน และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 70 หน่วยงาน  รวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่สามารถนําความรู้จากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์
หรือประยุกต์ใช้ในการทํางานกลุ่มรายวิชาที่บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปใช้ได้มากคือกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ และ
กลุ่มรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ ส่วนรายวิชาที่บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปใช้ได้มากคือ รายวิชา สศ 103 การ
สื่อสารในงานสารสนเทศ อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 และ สศ 471 การฝึก
ประสบการณ์ในวิชาชีพสารสนเทศ  และบัณฑิตมีความคิดเห็นว่า ตนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีหลักสูตรได้ตั้งไว้           
2)  ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อคุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของบัณฑิตผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่า บัณฑิตควรมีคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมมากที่สุด สําหรับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีหน่วยงานต้องการรับเข้าทํางานในหน่วยงาน มีดังนี้ การปฏิบัติงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร  ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาให้เข้ากับงานที่ทํา ทักษะในการวิเคราะห์ความรู้ แล้ว
นํามาปรับใช้ในองค์กรมีความอดทน และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร   
คําสําคัญ: การประเมินผลหลักสูตร, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, สารสนเทศศึกษา 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research was to study the graduates’ opinions of the Bachelor’Degree 
Programin Information Studies, Srinakharinwirot University. The research also aimed at determining 
the employers’ satisfaction and expectation towards the graduates of the program and their desirable 
characteristics. Data obtained from the questionnaire and interview.  Research findings were 
presented as follows: 1) The graduates’ opinions toward the Bachelor’s Degree Program in 
Information Studies.They regarded the applicability of the course content to their work at high 
Level.They found the two course groups were applicable to their work at a high level:required English 
coursesand Internship in Information Profession courses.They found the four subjects were applicable 
to their work at a high level: IS 103 Communication in Information Work, EN 201 English for Special 
Purposes 1, EN 203 English for Academic Purposes 1 and IS 471 Internship in Information Profession. 
They thought they could achieve accomplish the objectives of the Bachelor’s Degree Program in 
Information Studies.  2) The employers’ satisfaction and expectation towards the graduates of the 
program and their desirable characteristics.They were satisfied with human relationshipskills and 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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responsibility of the graduates at high level.They expected the graduates to have morality and ethics. 
The desirable characteristics of graduatesincluded perseverance, the applicability of the course 
content to their work, analytical skills, patience, and foreign language skills for communication. 
Keywords:  Curriculum Evaluation, Bachelor’s Degree Program, Information Studies 
 
บทนํา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Bachelor of Arts Program in Information 
Studies) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (Bachelor of Arts Program in Library and Information Science) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)  
สาระสําคัญที่มีการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ สรุปได้เป็น 3 ประเด็น คือ  1) ลดจํานวนหน่วยกิตให้เหลือน้อยลงจาก 138 
หน่วยกิต เหลือเพียง 129 หน่วยกิต ลดลง 9 หน่วยกิต จํานวนที่ลดลงนี้ ปรับลดในหมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวน 3 หน่วย
กิต   และหมวดวิชาเลือกเสรีอีกจํานวน 6 หน่วยกิต  2) การเพิ่มและปรับรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัย และการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บและให้บริการ เช่น การวิจัยพ้ืนฐานสําหรับวิชาชีพสารสนเทศ (Basic 
Research for Information Profession)  การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน (Case Study on Current Issues)   
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (Technology in Information Management)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
สารสนเทศ (Programming in Information Work)ฐานข้อมูลเบื้องต้น (Fundamental Database)  การวิเคราะห์
ระบบ (System Analysis)  การเขียนโปรแกรมเว็บ (Web Programming)  การออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Design 
and Development) เป็นต้น  
 ส่วนของรายวิชาหลักทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ียังคงไว้ คือ งานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ งานเทคนิคและงานบริการสารสนเทศ เช่น รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information 
Resource Development)  รายวิชาการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging of Information Resources)  
รายวิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ (Organization of Information Resources)  รายวิชาการบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ (Reference and Information Services) เป็นต้น  การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน  ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวิธีการดําเนินงานของสถาบันบริการ
สารสนเทศ  ดังที่ จอห์นสตัน และวิลเลียมส์ (Johnston, & Williams,2015) ได้ศึกษาความต้องการของหน่วยงาน
ห้องสมุดต่าง ๆ ในประเทศกาตาร์ว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดหรือบรรณารักษ์วิชาชีพควรมีทักษะและความรู้ด้านใดบ้าง 
ผลการศึกษา พบว่า ทักษะความรู้ซ่ึงยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอนาคตอยู่มาก คือ ทักษะความรู้ท่ีเน้นด้านการ
บริการผู้ใช้ ได้แก่ บรรณารักษ์วิจัย (Research librarians)  บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ (Information service 
librarians)  และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา (Subject librarians)  และทักษะความรู้ด้านงานเทคนิค  ได้แก่ 
บรรณารักษ์วิเคราะห์สนเทศ (Cataloguers)  บรรณารักษ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic resource librarians) 
และบรรณารักษ์ระบบ (System librarians)  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของคณาจารย์กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555) ท่ีศึกษาความต้องการบัณฑิต
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตในวิชาชีพท่ีผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการมากคือ บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะด้านงานบริการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านงานบริหาร  และด้านงานเทคนิค  
พร้อมทั้งได้ เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาใหม่เป็น “สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies)”  ซ่ึงในต่างประเทศก็
พบว่า โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์หลายแห่งมีการปรับปรุงพัฒนาและปรับชื่อหลักสูตร โดยใช้ชื่อที่แตกต่างกัน              
ดังการศึกษาของ ตูเฟล คาน และ มามูด (Tufail Khan,&Mahmood, 2013) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของโรงเรียน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีเปิดสอนระดับอุดมศึกษา ในประเทศปากีสถาน ผลการศึกษา พบว่า  ชื่อของ
หลักสูตรมีความแตกต่างกันมากที่สุด เช่น บรรณารักษศาสตร์ สารนิ เทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และ                  
สารสนเทศศาสตร์  สารสนเทศและเทคโนโลยี  การจัดการสารสนเทศและระบบ  สารสนเทศศึกษา  และสารนิเทศศึกษา 
เป็นต้น   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 ในการนี้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 12 มกราคม 
พ.ศ. 2553  เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มใช้สอนนิสิตรุ่นแรก ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จนถึงปี
การศึกษา 2554  ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) และทางภาควิชาฯ จึงดําเนินการปรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555  เพื่อให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ในช่วงดําเนินการ
วิจัย มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552จํานวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2556 และ2557  ส่วนนิสิตในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ยังไม่จบการศึกษา  ดังนั้น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์จึงต้องการศึกษาว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรนี้ มากน้อยเพียงใด สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วหรือไม่ หรือสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้บัณฑิตในภาครัฐและภาคเอกชนได้มากน้อยเพียงใด  รวมถึงความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
ดังกล่าว  นอกจากนี้ ยังต้องการศึกษาอีกว่า หลักสูตรที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดการเรียน
การสอนนี้ มีความโดดเด่นในด้านใดบ้าง  มีสิ่งใดบ้างท่ีควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรของภาควิชา เพื่อให้ภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพตามความคาดหวังของตลาดงานและผู้ใช้
บัณฑิต รวมถึงการนําไปใช้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีกําหนดไว้ว่า แต่ละสถาบันการศึกษาจะต้องทําการประเมินผลหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา    
 2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา 
 3. ศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา       
 
วิธีดําเนนิการวิจัย  
 คณะผู้วิจัยดําเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์จากเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตร  และวิธีวิจัยแบบผสมผสานเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) จํานวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จํานวน 27 คน  และ 
ปีการศึกษา 2557  จํานวน 43 คน รวมท้ังหมด 70 คน  และผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา รวมทั้งหมด 70 หน่วยงาน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู มีดังนี้ 
  1. แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร และชุดท่ี 
2 สอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา       
  2. แบบสัมภาษณ์จํานวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรและ 
ชุดท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  
 
 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการดังนี้ 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในระหว่างวันที่1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559 
  2. ดําเนินการสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -               
31 กรกฎาคม 2559 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการดังนี้ 
  1. แบบสอบถาม คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมคํานวณสําเร็จ โดยใช้วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. แบบสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการสังเคราะห์เนื้อหา แล้วนําไปสรุปความ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา   
   บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตเพศหญิงสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา2557ได้ทํางาน
ทันทีหลังสําเร็จการศึกษาหน่วยงานที่สังกัดเป็นหน่วยงานเอกชนได้แก่ ศูนย์ซีอาเซียนบริษัท อินโฟเควส จํากัด สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและตําแหน่งงานที่ทําคือ เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ 
ตําแหน่งบรรณารักษ์ และเว็บมาสเตอร์ และตําแหน่งอื่น ๆ ตามลําดับ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ  นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเป็นต้น 
   1.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 
    บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สามารถนําความรู้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไปใช้ 
ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ในการทํางานเมื่อพิจารณากลุ่มรายวิชา พบว่า กลุ่มรายวิชาที่บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปใช้  
ได้แก่ กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ และกลุ่มรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ เมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า รายวิชาที่ 
บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปใช้ ได้แก่ รายวิชา สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1  
อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 และ สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพสารสนเทศ  
   1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวประเด็นต่าง ๆ ในหลักสูตร 
   บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ระบบการประเมินผลการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อาจารย์ท่ี
ปรึกษาเอาใจใส่ให้คําปรึกษาอย่างดี และผู้สอนให้การดูแลอย่างทั่วถึง  

  1.3  การบรรลุวัตถุประสงค์ที่สําคัญในหลักสูตร  
   บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรได้ตั้งไว้ จํานวน 2 ข้อ คือ
1) มีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและ 2) มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมโดยให้เหตุผล เช่น เป็นวิชาชีพเฉพาะด้านและ
เป็นที่ต้องการของตลาดงาน สามารถจัดการสารสนเทศได้อย่างมีระบบระเบียบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
สามารถค้นคว้าอย่างไม่จํากัด สามารถนําไปใช้ได้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน เป็นต้น 

  บัณฑิตมีความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร 5 อันดับแรกดังนี้ 1) สามารถ 
นําไปประยุกต์ใช้ได้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน2) มีการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาท่ีหลากหลายโดย
ครอบคลุมในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  การตลาด ธุรกิจ การเขียนเว็บไซต์ การทําฐานข้อมูล เป็นต้น ทําให้นิสิตมี
ความรู้ในหลาย ๆ ด้าน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างย่ิง  3) พึงพอใจมากกับการเรียนการ
สอนที่อบอุ่นอาจารย์ดูแลนิสิตอย่างทั่วถึงและมีความใกล้ชิดกัน  4) เชื่อมั่นในคุณภาพของคณาจารย์  5) หลักสูตรมี
อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอสําหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.4  ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร  
   บัณฑิตให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) ควร
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาฝึกงานหรือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ เป็นภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 4 2) ควรมี
การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  3) ควรเพิ่มจํานวนอาจารย์เพ่ือรองรับการเปิดสอนในรายวิชาเอก
เลือก และเพื่อสอนในรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  4) ควรเปิดกลุ่มวิชาหรือแขนงวิชาย่อย เพื่อให้มีความ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการดังนี้ 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในระหว่างวันที่1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559 
  2. ดําเนินการสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -               
31 กรกฎาคม 2559 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการดังนี้ 
  1. แบบสอบถาม คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมคํานวณสําเร็จ โดยใช้วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. แบบสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการสังเคราะห์เนื้อหา แล้วนําไปสรุปความ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา   
   บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตเพศหญิงสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา2557ได้ทํางาน
ทันทีหลังสําเร็จการศึกษาหน่วยงานที่สังกัดเป็นหน่วยงานเอกชนได้แก่ ศูนย์ซีอาเซียนบริษัท อินโฟเควส จํากัด สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและตําแหน่งงานที่ทําคือ เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ 
ตําแหน่งบรรณารักษ์ และเว็บมาสเตอร์ และตําแหน่งอื่น ๆ ตามลําดับ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ  นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเป็นต้น 
   1.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 
    บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สามารถนําความรู้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไปใช้ 
ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ในการทํางานเมื่อพิจารณากลุ่มรายวิชา พบว่า กลุ่มรายวิชาที่บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปใช้  
ได้แก่ กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ และกลุ่มรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ เมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า รายวิชาที่ 
บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปใช้ ได้แก่ รายวิชา สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1  
อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 และ สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพสารสนเทศ  
   1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวประเด็นต่าง ๆ ในหลักสูตร 
   บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ระบบการประเมินผลการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อาจารย์ท่ี
ปรึกษาเอาใจใส่ให้คําปรึกษาอย่างดี และผู้สอนให้การดูแลอย่างทั่วถึง  

  1.3  การบรรลุวัตถุประสงค์ที่สําคัญในหลักสูตร  
   บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรได้ตั้งไว้ จํานวน 2 ข้อ คือ
1) มีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและ 2) มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมโดยให้เหตุผล เช่น เป็นวิชาชีพเฉพาะด้านและ
เป็นที่ต้องการของตลาดงาน สามารถจัดการสารสนเทศได้อย่างมีระบบระเบียบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
สามารถค้นคว้าอย่างไม่จํากัด สามารถนําไปใช้ได้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน เป็นต้น 

  บัณฑิตมีความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร 5 อันดับแรกดังนี้ 1) สามารถ 
นําไปประยุกต์ใช้ได้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน2) มีการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาท่ีหลากหลายโดย
ครอบคลุมในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  การตลาด ธุรกิจ การเขียนเว็บไซต์ การทําฐานข้อมูล เป็นต้น ทําให้นิสิตมี
ความรู้ในหลาย ๆ ด้าน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างย่ิง  3) พึงพอใจมากกับการเรียนการ
สอนที่อบอุ่นอาจารย์ดูแลนิสิตอย่างทั่วถึงและมีความใกล้ชิดกัน  4) เชื่อมั่นในคุณภาพของคณาจารย์  5) หลักสูตรมี
อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอสําหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.4  ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร  
   บัณฑิตให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) ควร
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาฝึกงานหรือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ เป็นภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 4 2) ควรมี
การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  3) ควรเพิ่มจํานวนอาจารย์เพื่อรองรับการเปิดสอนในรายวิชาเอก
เลือก และเพื่อสอนในรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  4) ควรเปิดกลุ่มวิชาหรือแขนงวิชาย่อย เพื่อให้มีความ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เข้มข้นในเนื้อหาวิชาและนิสิตสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายมากขึ้น  5) ควรเปิดรายวิชาเอกเลือกให้หลากหลายเพื่อให้
นิสิตเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
  2.1 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 
   ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อคุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของบัณฑิต รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่า บัณฑิตมีคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด
ส่วนด้านอื่น ๆ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังในระดับมาก 
  2.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
   คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีผู้ใช้บัณฑิตต้องการรับเขา้ทํางานในหน่วยงานสรุปได้ดังนี้ 
   2.2.1  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่การปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรมีวินัยตรงต่อเวลา 
   2.2.2  ด้านความรู้ได้แก่ ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาให้เข้ากับงานที่ทํา และมี
ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักวิชาเพื่อแก้ปัญหาในการทํางานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ใฝ่รู้และศึกษา
เพ่ิมเติมความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความสําเร็จของงาน  
   2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญาได้แก่ มีทักษะในการวิเคราะห์ความรู้เพื่อนําไปประยุกต์ใช้และมีทักษะ
ในการจัดการปัญหา รู้จักใช้สามัญสํานึกในการคิดแก้ปัญหา 
   2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้แก่ ความอดทนในการทํางาน  
มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนมีจิตใจบริการ ย้ิมแย้ม
แจ่มใส มีอัธยาศัยดี  
   2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่             
มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาษาอังกฤษมีองค์ความรู้ท่ีกว้าง เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา 
  1.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 
   บัณฑิตส่วนใหญ๋มีความคิดเห็นว่า สามารถนําความรู้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ไปใช้ โดยให้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  อย่างไรก็ตาม พบว่า บัณฑิตส่วน
ใหญ่สามารถทํางานในตําแหน่งที่หลากหลายท้ังในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มากที่สุด  รองลงมาคือ บรรณารักษ์ เว็บมาสเตอร์  และตําแหน่งอื่น ๆ ตามลําดับ ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ  นักเอก
สารสนเทศนักวิชาการ  ท้ังนี้สอดคล้องกับอาชีพท่ีระบุไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ว่า
บัณฑิตที่จบออกไปสามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการสารสนเทศ นักวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, 2555:2) 
   เม่ือพิจารณากลุ่มรายวิชา พบว่า กลุ่มรายวิชาท่ีบัณฑิตนําความรู้ไปใช้ในระดับมาก ได้แก่ กลุ่ม
รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ และกลุ่มรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์  และเมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า รายวิชาท่ีบัณฑิต
นําความรู้ไปใช้ในระดับมาก ได้แก่ สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1  อก 203 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1  และ สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพสารสนเทศ  ท้ังนี้เป็นเพราะทักษะการสื่อสาร
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จําเป็นในการทํางาน  และเป็นที่ต้องการของตลาดงานในสังคมปัจจุบัน  ใน
กรณีท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ  จะพบว่า การสื่อสารมีความสําคัญท่ีสุดในงานบริการอ้างอิง
และสารสนเทศ ซ่ึงต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการสื่อสารที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การฟัง 
การอ่าน ท้ังนี้เนื่องจากบรรณารักษ์ผู้ให้บริการต้องมีหน้าท่ีในการตอบคําถาม ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาและช่วยการ
ค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการ (บรรจง พลไชย, 2554: 65)  โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ท่ีสามารถใช้



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานและได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมในการทํางาน มากกว่าผู้ท่ี
มีทักษะทางภาษาน้อย หน่วยงานที่ประกาศรับพนักงานส่วนใหญ่ จะแนบท้ายเรื่องทักษะทางภาษาว่า หากมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ความเห็นของ สุมิตรา จันทร์เงา (2547: 5) ท่ีเสนอว่าบุคลากรที่หน่วยงานต้องการนั้น ควรมีคุณลักษณะสําคัญประการ
หนึ่ง คือ มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี คล่องแคล่วในด้านการสื่อสาร พูด อ่าน และเขียน  
   สําหรับรายวิชา สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพสารสนเทศนั้น มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อ
วิชาชีพสารสนเทศหรือบรรณารักษศาสตร์  เนื่องจากในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา  หลักสูตรได้กําหนดให้นิสิตต้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ  ดังน้ันบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะในวิชาชีพ  ช่วย
ให้บัณฑิตเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตได้อย่างดี  ท้ังนี้ใช้เวลาฝึกงาน 1 
ภาคการศึกษา โดยเข้ารับการฝึกงาน ท้ังจากหน่วยงานภายในคือ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  ท้ังนี้จากคําสัมภาษณ์ของบัณฑิต ยังได้ให้ความเห็นไว้ว่า หลักสูตรมี
การฝึกปฏิบัติและการฝึกงานที่มีประโยชน์ต่อการทํางาน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น  ผลการวิจัย
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย วารีสอาด และนุชรี ตรีโลจน์วงศ์ (2552: 57-76)  ท่ีพบว่า การฝึกงานเป็น
รายวิชาท่ีบัณฑิตนําความรู้ไปใช้ในระดับมาก  และงานวิจัยของ ยังฮี, อัน และ ชอย (Younghee, Ahn, & Choi, 2012: 
348-364)  ท่ีพบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เห็นด้วยในระดับมาก ว่าหลักสูตรควรมีการฝึกปฏิบัติหรือฝึก
ภาคสนาม  เนื่องจากสามารถนําประสบการณ์จริงไปใช้ในการจัดการระบบและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด   
   1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวประเด็นต่างๆ ในหลักสูตร 

  บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ระบบการประเมินผลการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อาจารย์ท่ี
ปรึกษาเอาใจใส่ให้คําปรึกษาอย่างดี และผู้สอนให้การดูแลอย่างทั่วถึง ท้ังนี้สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของบัณฑิตท่ี
กล่าวว่า อาจารย์ดูแลและเอาใจใส่นิสิตอย่างดี  อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2559: 1-2) กําหนด
นโยบายให้นิสิตทุกคนมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือแนะนําด้านวิชาการ ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนให้คําปรึกษาทั้งเรื่อง
ส่วนตัว อารมณ์ สังคม ช่วยให้นสิิตทุกคนสามารถประความสําเร็จในการศึกษาและเป็นผู้ท่ีพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่าง
เต็มความสามารถ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา ตลอดจนจรรยาบรรณ และหน้าท่ีของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา นอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญมาก เป็นครูผู้สอนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี รวมทั้งอาจารย์ยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีซ่ึงนิสิตสามารถเรียนรู้และเลียนแบบได้
ด้วย  นอกเหนือจากการทําหน้าท่ีอ่ืน ๆ เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษา 
และอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาได้กําหนดให้มีกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริการสารสนเทศ โดยมีการบูรณาการและเชื่อมโยง
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติมากย่ิงขึ้น เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเตรียมการพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,2555: 7-8)  

  1.3  การบรรลุวัตถุประสงค์ที่สําคัญในหลักสูตร  
  บณัฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรได้ตั้งไว้ จํานวน 2 ข้อ  

คือ1) มีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  และ 2) มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการสารสนเทศในองค์กรต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมโดยให้เหตุผล เช่น  เป็นวิชาชีพเฉพาะ
ด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน   สามารถนําไปใช้ได้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  สามารถจัดการสารสนเทศได้
อย่างมีระบบระเบียบ  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน  สามารถค้นหาความรู้และข้อมูลท่ีต้องการได้ด้วยตนเอง 
เป็นต้น  ซ่ึงตรงกับคําสัมภาษณ์ของบัณฑิตท่ีกล่าวว่า สามารถนําความรู้ท่ีเรียน ไปประยุกต์ใช้ได้ในการทํางานที่
หลากหลายไม่เฉพาะในอาชีพบรรณารักษ์หรือสารสนเทศ แต่ยังสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยซ่ึงสอดคล้อง
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาที่มุ่งหวังให้บัณฑิตสามารถทํางานได้หลากหลาย  โดยกําหนด
วิชาท่ีจะเรียนรู้ท้ังวิชาพ้ืนฐาน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทําให้สามารถตอบสนองต่อกับความต้องการของตลาด
งานในปัจจุบันได้  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, 2555: 2, 7- 8) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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  1.4  ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร  
   บัณฑิตมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร อันดับแรกคือควรปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาฝึกงานหรือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ เป็นภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 4ซ่ึงเป็นภาคเรียนสุดท้าย 
เนื่องจากเมื่อฝึกงานเสร็จสิ้น  บางหนว่ยงานมีนโยบายรับนิสิตเข้าทํางานทันที ทําให้นิสิตสูญเสียโอกาสในการทํางาน ท้ังนี้ 
เพราะนิสิตต้องกลับไปเรียนอีก 15 หน่วยกิตหรือ 5  รายวิชา ในภาคเรียนท่ี 2  จึงจะจบการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า 
ในบางหน่วยงาน นิสิตไม่สามารถไปฝึกงานได้  เพราะยังไม่ได้เรียนหรือไม่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานที่จะไปฝึก เช่น  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้นนอกจากนี้นิสิตควรได้เรียนรู้วิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกงานหรือเรียนรู้รายวิชา
ท้ังหมด ก่อนการไปฝึกงาน 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา       

  2.1 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อคุณลักษณะของบัณฑิตโดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านทักษะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  รวมทั้ง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ดังที่ เพ็ญศรี ทองใหญ่ ณ อยุธยา 
(2548: 49-53)  ได้กล่าวว่า บรรณารักษ์ เสมือนหัวใจของห้องสมุด ดังนั้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หรือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิง ดังเช่น บรรณารักษ์ควรมีชีวิตชีวา พร้อมพรั่งด้วยข้อมูล ทันสมัย
ตลอดเวลา เต็มใจให้ความช่วยเหลือ และสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคท่ีห้องสมุดพัฒนา
ปรับเปลี่ยนระบบโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาใช้ ในการปฏิบัติงานและการใหบ้ริการ   
   ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่า บัณฑิตควรมีคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม             
ซ่ึงตรงกับผลการวิจัยหลายเรื่อง เช่น งานวิจัยของคณาจารย์กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555) ซ่ึงศึกษาความต้องการบัณฑิตหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โดยพบว่า คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตที่ต้องการมากที่สุดคือ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ  งานวิจัยของ อรทัย วารีสอาด และนุชรี ตรีโลจน์
วงศ์ (2552: 57-76) ท่ีพบว่า ผู้จ้างงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  รองลงมาคือ ด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์   สําหรับความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รองลงมา คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  โดยผู้จ้างงานเสนอแนะว่า บัณฑิตควรมีความรับผิดชอบสูงต่องานในหน้าท่ี
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ปรัชญาของคณะมนุษยศาสตร์ คือ “สร้างเสริมภูมิปัญญา พัฒนาคุณค่า
ความเป็นมนุษย์” และมีวิสัยทัศน์ท่ี “เน้นความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทํางานสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม” ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์จึงสอดแทรกเรื่องราวและคําสอนที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณค่าความเป็นมนุษย์  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การศึกษาความต้องการกําลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสาร” ซ่ึงจัดโดยสํานักนโยบายและ
แผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ท่ีเสนอว่า สถาบันการศึกษาควรพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตท่ีกําลังจะ
ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ และมีทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษา และ
ทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาที่บัณฑิตจบมา (บัณฑิตไทยไม่อดทน มองเงินเป็นเรื่องใหญ่, 2548: 12) 
   นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อคุณลักษณะของบัณฑิตใน
เรื่อง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และจิตใจให้บริการ  แต่มีความคาดหวังว่าบัณฑิตควรมีคุณลักษณะในเรื่อง จิตใจให้บริการ  
ความอดทนในการทํางาน  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุดซ่ึงสอดคล้องกับคํา
สัมภาษณ์ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีเสนอแนะว่า บัณฑิตควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน  เนื่องจากยังคงเป็นเรื่องสําคัญในสังคมไทย 
การรู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ รุ่นพี่ รุ่นนอ้ง เป็นเรื่องที่พึงกระทํา  และควรมีใจรักบริการ เพราะงานบรรณารักษ์ จิตบริการเป็น
เรื่องที่สําคัญ  ต้องมีความอดทนในการทํางาน เพราะในแต่ละวัน จะพบลูกค้าท่ีหลากหลายแตกต่างกัน  ในปัจจุบันพบว่า 
งานห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจะให้ความสําคัญต่อจิตบริการที่ดี หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Service Mind 
ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าส่วนใหญ่ค้นหา และรอคอยที่จะได้รับบริการที่น่าประทับใจ ซ่ึงสามารถสร้างรอยยิ้ม 
ความสุข รวมทั้งความทรงจําท่ีดีให้ได้ระลึกถึงอยู่เสมอ  ท้ังนี้จากงานวิจัยของ จอห์นสตันและวิลเลียมส์ (Johnston,& 
Williams, 2015) พบว่า ในอนาคต ลักษณะงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการมากคือ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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งานที่เน้นการบริการผู้ใช้ ได้แก่ บรรณารักษ์วิจัย (Research librarians)  บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ (Information 
service librarians)  และบรรณารักษ์เฉพาะสาขาวิชา (Subject librarians)           
   2.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
   ผู้ใช้บัณฑิตเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีต้องการรับเข้าทํางานในหน่วยงาน ดังนี้ 
   2.2.1  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตท่ีปฏิบัติงานด้วยความขยันหม่ันเพียร
และมีวินัยตรงต่อเวลา ท้ังนี้ ความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คนเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในชีวิต 
เพราะสามารถพึ่งตนเองได้  คนท่ีขยันหมั่นเพียรมักจะเป็นคนกล้างาน ไม่หนีงาน หรือหลีกเลี่ยงงาน ไม่กลัวความทุกข์
ยากลําบาก  เป็นคนเข้มแข็ง  ยินดีและพอใจในการงาน  ทํางานด้วยความว่องไว  ทํางานตรงเวลา และเสร็จทันเวลา 
(พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ, 2556)  นอกจากนี้ยังเป็นประเด็นสําคัญท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2599) โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อม ท้ัง
ด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้  และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่า
ความเป็นไทย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, 2555: 7-8) 
   2.4.2  ด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตท่ีมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาให้เข้า
กับงานที่ทํา และมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักวิชาเพื่อแก้ปัญหาในการทํางานได้  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  
และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ใฝ่รู้และศึกษาเพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความสําเร็จ
ของงาน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคณะ (2553) ท่ีศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความพึง
พอใจและความคาดหวั งของผู้ ใช้บัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวังว่า บัณฑิตควรมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ 
ในวิชาชีพกับการทํางาน  
   2.4.3  ด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตท่ีมีทักษะในการวิเคราะห์ความรู้เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้และมีทักษะในการจัดการปัญหา รู้จักใช้สามัญสํานึกในการคิดแก้ปัญหา ดังที่  ชัชวลิต สรวารี (2559) ระบุว่า
คนท่ีแก้ปัญหาเก่ง ส่วนใหญ่ตัดสินใจจากข้อมูล ซ่ึงได้จากการค้นหาและกลั่นกรองมาใช้ รวมทั้งเป็นคนที่รู้จักคิดในเชิง
วิเคราะห์  ท้ังนี้จะพบว่า หน่วยงานหลายแห่งเกิดปัญหาซํ้าซากหลายคร้ังบุคลากรในหน่วยงานแก้ปัญหาแบบไม่ใส่ใจ  
เนื่องจากบุคลากรขาดทักษะในการแก้ปัญหา  หากเป็นปัญหาระยะสั้นหรือปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้า  ควรเน้น
ความสามารถ  ไหวพริบ  และการตัดสินใจ หรือทักษะความสามารถส่วนบุคคล ซ่ึงไม่สามารถลอกเลียนกันได้  ส่วน
ปัญหาระยะยาวเป็นปัญหาที่หน่วยงานต้องกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีแบบแผน  และร่วมมือร่วมใจกัน
แก้ปัญหา โดยหน่วยงานจะระบุทักษะการแก้ปัญหาไวใ้นสมรรถนะของบุคลากรด้วย  
   2.4.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตท่ีมี
ความอดทนในการทํางาน ซ่ึงคล้ายกับความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาความต้องการกําลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสาร ซ่ึงจัดโดย สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา หรือ สกศ. ท่ีกล่าวว่า “บัณฑิตไทยรุ่นใหม่ไม่ค่อยอดทน มองเงินเป็นเรื่องใหญ่ บางคนยังไม่ได้ทํางานเลย แต่
กลับถามว่าจะได้เงินเดือนเท่าไร หรือทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้” (บัณฑิตไทยไม่อดทน มองเงินเป็นเรื่องใหญ่
,2548: 12)  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา ณ ลําพูน และดรุณี ณ ลําปาง (2548) ท่ีศึกษาประสิทธิผล
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต  โดย
พบว่า ผู้จ้างงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจบัณฑิตในระดับมาก ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์  ความขยันอดทน  ความรับผิดชอบ 
และอุทิศเวลาเพื่องาน  

   2.4.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตท่ีมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็น
ภาษาสากลที่มีความสําคัญมาก  ต้องสามารถอ่าน เขียนได้ บัณฑิตต้องมีคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน  หากมี
ทักษะการสื่อสารภาษาที่สามหรือหลายๆ ภาษา ก็จะมีโอกาสการทํางานเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็น
สมบูรณ์ เจตน์จิราวัฒน์ (2546: 3-4) ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบันตลาดงานต้องการบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
บรรณารักษ์ท่ีมีลักษณะแปรเปลี่ยนไปจากในอดีต ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้ท่ีกว้าง คือ มี
ความรู้ท้ังที่เรียนจากมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เช่น ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตลอดจนมีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี ท้ังการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
สื่อสารกับบุคคลในองค์กร นอกจากนี้ยังพบว่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคณะ (2553) ท่ี
ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงพบว่า จุดอ่อนของบัณฑิตคือ การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ  ผู้ใช้บัณฑิตจึงมี
คาดหวังว่าบัณฑิตควรมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ  
 ในอดีตที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาทางด้านสารสนเทศหรือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ส่วน
ใหญ่กําหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตออกไปสู ่ตลาดแรงงาน โดยเน้นกลุ ่มห้องสมุดหรือสถาบันบริการ
สารสนเทศที่สังกัดองค์กรหรือหน่วยราชการ  สําหรับตําแหน่งงานนั้น มักจะบรรจุในตําแหน่งบรรณารักษ์  แต่ใน
ปัจจุบัน เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน วิชาชีพสารสนเทศต้องแข่งขันกับวิชาชีพต่างๆ ในตลาดงาน ดังเช่น วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจนสภาพความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และสถานภาพที่ไม่แน่นอนของบริการสารสนเทศในหน่วยงาน  อันส่งผลกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาเร่ง
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีความทันสมัยมากที่สุด 
รวมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของตลาดงานและสังคมที่น่าสังเกตคือหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เป็นการผสมผสานระหว่างวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  สารสนเทศศึกษา  
การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และบางแห่งรวมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วย  ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์  ดังนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขานี้ เมื่อก้าวเข้าสู่ตลาดงาน ส่วนใหญ่จึงได้เปรียบสาขาวิชาอื่น คือ มีเส้นทาง
วิชาชีพให้เลือกที่ค่อนข้างเปิดกว้างหลากหลายมากขึ้น บัณฑิตสามารถทํางานได้ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  อีกทั้ง
ตําแหน่งงานที่เปิดรับบัณฑิตในสาขาสารสนเทศศึกษานั้น มีหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่มีแค่ตําแหน่งบรรณารักษ์ 
เช่น เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ  นักเอกสารสนเทศ เว็บมาสเตอร์  นักวิชาการ  นักจัดการ
ความรู้ เป็นต้น  ทั้งนี้เป็นตาํแหน่งที่บัณฑิตสามารถนําความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
ดังนั้นหลักสูตรในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หรือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงจําเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต
มากที่สุด รวมทั้งพัฒนามีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมดิจิทัล 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  1.1สามารถนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และเนื้อหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของ
หลักสูตรในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในตลาดงานปัจจุบัน 
  1.3สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการติดตามผลและประเมินผลบัณฑิตอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง และใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพร่วมในการเก็บข้อมูลตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก  
  2.2 ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ หรือ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและตลาดงานในสังคมปัจจุบัน 
  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
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ผลของการจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ขนมไทย  
ท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์องเด็กปฐมวัย  

โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ 
Results of Learning Management Based on  Inquiry Method on  Thai 

Desserts Topic  Affecting Preschoolers’ Science Process Skills,  
Hongsaprapasprasit School  

อุทัยวรรณ ทองเอม 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยท้ังก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทยซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 
Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิงอายุระหว่าง 5-6 ปี กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
อนุบาลปีท่ี 2โรงเรียนหงส ประภาสประสิทธิ์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559จํานวน15 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง
ขนมไทย จํานวน 40 แผน  2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จํานวน 3 ชุดๆละ10ข้อ  
สถิติท่ีใช้ ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่า tค่าความสอดคล้อง ค่าอํานาจจําแนกค่าความเชื่อม่ัน 
ค่าความยากง่าย   
 ผลการวิจัยพบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทยที่มีต่อทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ8.40หลังจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทย พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก                 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.27หลังจากท่ีใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทยเด็กมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ: การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  

Abstract 
 

  The purposes of this research were to study and compare  preschoolers’ 
science process skills before and after participation in learning management based on inquiry method 
on Thai desserts topic by Quasi Experimental Research. The Sampling group was conduet by the  
clusterRamdom , were totally 15item test onpreschoolers of Hongsaprapasprasit School, Ayutthaya, 
semester 2/2016. Moreover, the research’s tool were 1)The 40 lesson plans that were  inquiry 
method with Thai desserts contents. 2)Science process skills Testnumber 3 sets 10items  the statistic 
that used in this research was MeanReliability  Discrimination Difficulty and t-test.1) before used the 
inquiry method on Thai desserts topic :  preschoolers’ science process skills was in average point 
mean 8.40 and then after used the on inquiry method on Thai desserts topic was in highest point 

mean 21.27 2) The comparative of the preschoolers’ science process skills before and after used the 
inquiry method on Thai desserts topic was found that the improve meant of the preschoolers’ 
science process skills of the kindergarten students were in high ranking in statistical significant of .01 
Keyword :Learning Management Based on  Inquiry Method  
Science Process Skills. 

 
บทนํา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงมี
ความสําคัญท่ีจะทําให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์  มีทักษะที่
สําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2554: บทนํา)  วิทยาศาสตร์จึงจําเป็นและสําคัญกับทุกๆ คน เพราะเราต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวท้ังมีชีวิตและไม่มีชีวิต ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ รอบตัว ซ่ึงตอบสนองความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการได้
เสนอแนะให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ให้มี
รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ผู้สอนต้องพิจารณาถึงแนวการจัดประสบการณ์ท่ีหลักสูตรแกนกลางกําหนด โดย
คํานึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจและสติปัญญา  ท้ังความสนใจความสามารถและสภาพแวดล้อมของเด็ก
ปฐมวัยเป็นหลักในการกําหนดหน่วยจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์ควรกําหนดให้สอดคล้องกับจิตวิทยา
พัฒนาการคือเหมาะกับอายุวุฒิภาวะระดับพัฒนาการและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ท้ังห้า มีโอกาสลงมือกระทําเคลื่อนไหวสํารวจสังเกต ทดลองเล่นสืบค้นคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2547: 45-46 ) เด็กปฐมวัยคือหลักสําคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นก็คือ การสร้างความหมายของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับประสบการณ์วิทยาศาสตร์จะสอดคล้องกันโดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญาที่แสดงถึงความสามารถในการฝึกฝนกระบวนการทาง
ความคิดอย่างมีระบบโดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้าในการรับรู้การค้นหาศาสตร์ความรู้การสืบเสาะหาความรู้ (อัญชลี 
ไสยวรรณ, 2553) 

ดังนั้นการกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นควรจัด กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ให้เด็กได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังให้เด็กใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุและผลในสิ่งตนเองสนใจ
เพ่ือกระตุ้นความคดิจินตนาการและความกล้าแสดงออกการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
จึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิตในปัจจุบันให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2557  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ  อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2  พบว่า พบว่า เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญามีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์  ต้องเร่งพัฒนาในด้านสติปัญญา เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านมาทางโรงเรียนไม่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนเป็นผู้รับอย่างเดียว เด็กต้องการเรียนอะไรก็ไม่ได้เรียนและไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ทําให้เด็กปฐมวัย
มีปัญหาด้านพัฒนาการทางสติปัญญา เช่น การคิดวิเคราะห์ การเล่าเรื่องการจําแนก การเปรียบเทียบ การสื่อสาร อธิบาย
สิ่งต่าง ๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นจึงจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ทักษะกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์และความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนามาจาก
การสอนวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเองเน้นให้เด็กสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ปฏิบัติเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิมเป็นเป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดของเด็กเอง สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 219-220) ได้สรุปการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ 5 ขั้นตอน 
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ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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mean 21.27 2) The comparative of the preschoolers’ science process skills before and after used the 
inquiry method on Thai desserts topic was found that the improve meant of the preschoolers’ 
science process skills of the kindergarten students were in high ranking in statistical significant of .01 
Keyword :Learning Management Based on  Inquiry Method  
Science Process Skills. 

 
บทนํา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงมี
ความสําคัญท่ีจะทําให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์  มีทักษะที่
สําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2554: บทนํา)  วิทยาศาสตร์จึงจําเป็นและสําคัญกับทุกๆ คน เพราะเราต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวท้ังมีชีวิตและไม่มีชีวิต ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ รอบตัว ซ่ึงตอบสนองความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการได้
เสนอแนะให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ให้มี
รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ผู้สอนต้องพิจารณาถึงแนวการจัดประสบการณ์ท่ีหลักสูตรแกนกลางกําหนด โดย
คํานึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจและสติปัญญา  ท้ังความสนใจความสามารถและสภาพแวดล้อมของเด็ก
ปฐมวัยเป็นหลักในการกําหนดหน่วยจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์ควรกําหนดให้สอดคล้องกับจิตวิทยา
พัฒนาการคือเหมาะกับอายุวุฒิภาวะระดับพัฒนาการและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ท้ังห้า มีโอกาสลงมือกระทําเคลื่อนไหวสํารวจสังเกต ทดลองเล่นสืบค้นคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2547: 45-46 ) เด็กปฐมวัยคือหลักสําคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นก็คือ การสร้างความหมายของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับประสบการณ์วิทยาศาสตร์จะสอดคล้องกันโดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญาที่แสดงถึงความสามารถในการฝึกฝนกระบวนการทาง
ความคิดอย่างมีระบบโดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้าในการรับรู้การค้นหาศาสตร์ความรู้การสืบเสาะหาความรู้ (อัญชลี 
ไสยวรรณ, 2553) 

ดังนั้นการกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นควรจัด กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ให้เด็กได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังให้เด็กใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุและผลในสิ่งตนเองสนใจ
เพ่ือกระตุ้นความคดิจินตนาการและความกล้าแสดงออกการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
จึงเป็นพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตในปัจจุบันให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2557  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ  อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2  พบว่า พบว่า เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญามีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์  ต้องเร่งพัฒนาในด้านสติปัญญา เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านมาทางโรงเรียนไม่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนเป็นผู้รับอย่างเดียว เด็กต้องการเรียนอะไรก็ไม่ได้เรียนและไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ทําให้เด็กปฐมวัย
มีปัญหาด้านพัฒนาการทางสติปัญญา เช่น การคิดวิเคราะห์ การเล่าเรื่องการจําแนก การเปรียบเทียบ การสื่อสาร อธิบาย
สิ่งต่าง ๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพิ่มมากข้ึนจึงจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ทักษะกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์และความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนามาจาก
การสอนวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเองเน้นให้เด็กสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ปฏิบัติเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิมเป็นเป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดของเด็กเอง สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 219-220) ได้สรุปการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ 5 ขั้นตอน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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แต่ยังไม่เคยมีใครทําวิจัยเรื่องสืบเสาะกับขนมไทยและวิทยาศาสตร์  ผู้วิจัยเห็นว่าขนมไทยมีสามารถที่จะใช้เป็นสื่อในการ
นําเด็กทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา ดังนั้นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง
ขนมไทยให้แก่เด็กปฐมวัยจึงน่าสนใจย่ิงนักเพื่อนําไปจัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยเพราะโดยธรรมชาติของเด็กนั้นก็ชอบรับประทานขนมอยู่แล้ว 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ขนมไทย ท่ีมีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิจะช่วยให้เด็กรู้จักคิดสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นกว่าการใช้ความจําเพียงอย่างเดียว 
การจัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเด็กให้ได้รับความรู้และกระบวนการในการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย และเป็น
ประโยชน์กับเด็กอย่างแท้จริงโดยเด็กสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจผล
ของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ขนมไทย ท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยท้ังก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทย 

 
วิธีการดําเนนิการทดลอง  

การทดลองครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มประชากรจะได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทย ซ่ึงจะทําทําในช่วงเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้เวลาในการ
ทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ 5 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ใช้เวลาวันละ 45 นาที 
ระหว่างเวลา 09.00 –10.50 น.  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องขนมไทย ท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่าผลของการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทยโดยภาพภาพรวมก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
8.40 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85 แสดงว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทยจะช่วยให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
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แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 
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          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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สรุปและอภิปรายผล 
1.  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทยที่มีต่อ  ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทยสามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
เดก็ปฐมวัยให้เพิ่มสูงขึ้นได้ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทย เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการค้นคว้าสืบค้นหาคําตอบได้ด้วยตนเอง โดยผ่านประสาทสัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
กิจกรรมการเรียนรู้เด็กจะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนใช้คําถามกระตุ้นให้เด็ก
ได้ใช้ความคิด รู้จักค้นคว้า เรียนรู้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้หรือความรู้เดิมเกิดองค์ความรู้ของเด็กเองได้สอดคล้องกับเพียเจย์
Piaget (อ้างถึงใน ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล, 2551) ท่ีเชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมโดยบุคคลปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลด้วยการใช้กระบวนการดูดซึมประสบการณ์และกระบวนเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่การเรียนรู้โดยใช้การใช้ประสาทสัมผัส ลงมือปฏิบัติจริงต่อมาเกิดความคิดทาง
รูปธรรมซึ่งจะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตามลําดับ อัญชลี ไสยวรรณ (2548: 23) กล่าวว่า การแสวงหาความรู้ 
เป็นการค้นหาความรู้ด้วยการลงมือกระทําอย่างเป็นอย่างเป็นระบบจนเกิดความเข้าใจ การแสวงหาความรู้เกี่ยวข้องกับ
การตั้งคําถามการสืบค้น การใช้เครื่องมือและประสาทสัมผัสในการเก็บข้อมูล การประเมิน และการเผยแพร่ความรู้ใหม่ท่ี
ค้นพบให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  

   2.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แยกเป็นรายด้านพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทย หลังจากการทดสอบเพิ่มข้ึนก่อนทดสอบ โดยมีทักษะเพิ่มข้ึนทุกด้าน 
ดังนี้ 

      2.1 ทักษะการสังเกต พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ก่อนการ
ทดสอบ ( ) หลังการทดสอบ ( ) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ใน 
5 ขั้น เด็กได้ใช้ทักษะการสังเกตในแต่ละขั้น ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสํารวจและค้นหาขั้นการอธิบาย ขั้นขยาย
ความรู้ ขั้นการประเมินผล  จากการสังเกตสามารถทําให้เด็ก ๆ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดี เด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งรอบตัว
โดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้แก่ การมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน การดมกลิ่น และการรับรส ดังนั้นการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์จึงขาดการสังเกตไม่ได้ดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 
  2.2 ทักษะการจําแนก พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจําแนกก่อนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทย ( และหลังการทดสอบ  ( 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทยมี 5 ขั้น  เด็กปฐมวัยได้ใช้ทักษะ
การจําแนกในการจัดแบ่งสิ่งของที่มีอยู่ตามเกณฑ์ในการจัดแบ่งได้แก่   สี รส ขนาด รูปร่าง ผิวสัมผัส กระบวนการที่มา
พร้อมกับการสังเกตและมีความสําคัญมากกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์เพราะทําให้สะดวกในการค้นคว้า
และทําให้เกิดความรู้ใหม่ๆการจําแนกประเภทสิ่งใดๆก็ตามจะต้องใช้พ้ืนฐานความรู้เดิมและการสังเกตอย่างถี่ถ้วนละเอียด
รอบคอบเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการ
จําแนกเพิ่มสูงขึ้น  
        2.3 ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล พบว่า เด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการทดสอบ ( หลังการทดสอบ  ( เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
สืบเสาะหาความรู้ เรื่องขนมไทย  ใน  5 ขั้น  เด็กได้ใช้ ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล ในการสื่อสารในแต่ละขั้น 
ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสํารวจและค้นหาขั้นการอธิบาย ขั้นขยายความรู้ ขั้นการประเมินผล ในแต่ละขั้นเด็กปฐมวัย
นําข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการจําแนกมานําเสนอถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ได้หลากหลายวิธี เช่นการบอกเล่าหรืออธิบาย   

การวาดภาพ โดย สื่อความหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ ดังนั้นจึงส่งผลทําให้เด็กมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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การศึกษาความคิดเห็นและความตอ้งการในการสร้างหลักสตูรสองภาษา 

ระดับปรญิญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑติ 
 The Study on Opinions and Needs to Create Bilingual Curriculum for 

Bachelor of Communication Arts 
จําเริญ คังคะศรี, อาทิตยา แก้วตาธนวัฒ, อรพรรณ ถาวรายุศม์ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง“ความคิดเห็นและความต้องการในการสร้างหลักสูตรสองภาษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร
บัณฑิต” ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการแบบผสม (Mixed Methodology) คือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในส่วนแรกใช้ 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวม
ข้อมูล กับกลุ่มนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 200 คน และผู้ปกครอง 200คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน ทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ด้วย  one-way ANOVA สําหรับเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยใช้การดําเนินการสนทนากลุ่มในประเด็นที่สําคัญและจําเป็นต่อการสร้างหลักสูตร   กับกลุ่มผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
ได้แก่  นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์, นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน, ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการสื่อสาร และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความต้องการสร้าง
หลักสูตรนิเทศศาสตร์สองภาษา 

ผลการวิจัยปริมาณพบว่า กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลําเนาต่างกันมีความคิดเห็นและ
ความต้องการต่อการสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิตสองภาษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่กลุ่มผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นและความต้องการต่อการสร้างหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิตสองภาษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นกัน และพบว่าความ
คิดเห็นมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สองภาษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 กล่าวคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองที่มีความคิดเห็นที่ดีต่อการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์
สองภาษา ก็จะมีความต้องการสร้างหลักสูตรมากด้วยเช่นกัน 

ผลการศึกษาวิจัยคุณภาพ พบว่า ความคิดเห็นต่อหลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร
บัณฑิต ว่าควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีลักษณะของสหวิทยาการ อัน
เป็นการบูรณาการศาสตร์ในด้านอื่นๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการสื่อสารไว้ด้วยกัน อาทิ การท่องเที่ยว 
การตลาด การบริหารจัดการ เทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงการบูรณาสื่อประเภทต่างๆไว้ด้วยกัน 
เพื่อตอบสนองความต้องการกระบวนการสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นบัณฑิต
สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นต่างในสังคมได้อย่างถ่องแท้ 
คําสําคัญ : นิเทศศาสตร์สองภาษา, ความต้องการ, ความคิดเห็น               

 
Abstract 

          A study on “The Study on Opinions and Needs to Create Bilingual Curriculum for Bachelor of 
Communication Arts” The researcher has used Mixed Methodology both quantitatively and 
qualitatively. The first part, quantitative research method was used to gather the information. 
Questionnaires were used with 200 high school students and 200 parents. The second part, using 
qualitative method was used to gather information. Group discussions with scholars in 
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communication arts, students form faculty of communication arts in private universities, 
communication professionals, and general people were conducted. 

The results of the research showed that communication arts students from different 
backgrounds had attitude and demand on create the bilingual curriculum of  Bachelor of Arts with no 
more difference at the .05. The results also showed that the opinions was correlated with the need 
for the create of communication arts program (bilingual) with no more difference at .05. This means 
the high school students and the parents who had good attitude toward the create of 
communication arts program (bilingual) also had the need to create the program. 

The results of The qualitative research revealed that attitude toward the program was it 
should be up to date with the current situation. Also, it should be interdisciplinary It  should be 
integrated which are sciences in other areas that facilitate. The study of communication, such as 
tourism, marketing, management. computer communications technology, as well as various media 
types. The program should reflect the full communication process. It should create the who is 
creative, interested in learning, able to think in the analytical synthesis to adapt to the real situation, 
leadership, teamwork, good human relations. know modern technology and morality and ethics. 
Students to be able to think, analyze, synthesize, critique, and address issues in society. 
Keywords : Bilingual Communication Arts , Needs ,Opinions 
 
บทนํา 
 คณะนิเทศศาสตร์ เป็นคณะที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น ในการพัฒนาคน สร้างศักยภาพ
ของคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงานในธุรกิจท่ีจําเป็นจะต้องใช้บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี (สมาคม
การศึกษาแห่งประเทศไทย, 2552) ประกอบกับประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นความจําเป็นอย่างเร่งด่วน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2551) สําหรับ
สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในด้านนิเทศศาสตร์ จึงควรให้ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาด้าน
นิเทศศาสตร์ ในลักษณะของการบูรณาการด้านนิเทศศาสตร์ ให้เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนสองภาษา  ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์ในระดับสูง ท่ีมีต่อการพัฒนาการสื่อสารในสังคมไทย ในลักษณะของการจัดการศึกษา ท่ีมีความสอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (วิชัย ตันศิริ, 2548 ) ปัจจุบันหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย
ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ให้สําเร็จการศึกษาและมีความรู้ ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง 
แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประเด็นหลักในการทํางานด้านสื่อมวลชนนั้น คือ การทํางานด้านสื่อ ท่ีผู้ประกอบการ
วิชาชีพด้านนี้ต้องการผู้ท่ีสามารถมีกระบวนการคิด มีหลักการในการดําเนินการ มีการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อที่มีอยู่
ได้อย่างเต็มศักยภาพ (กาญจนา แก้วเทพ, 2545) สามารถเรียนรู้ถึงระบบวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างถ่องแท้ เพราะ
เป็นรากฐานในการสื่อสารของมนุษย์ในการตระหนักถึงจรรยาบรรณที่ดีของนักการสื่อสารมวลชน  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้มุ่งประเด็นไปที่ การสํารวจความคิดเห็นและความต้องการในการ ร่างและพัฒนา
หลักสูตรสองภาษา นิเทศศาสตรบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี อันจะส่งผลต่อการนําผลการศึกษาท่ีได้มา ดําเนินการยกร่าง
หลักสูตรสองภาษาด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และความต้องการที่สําคัญของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังผู้ท่ีทําการ
สอน ผู้เรียน ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และประชาชนในสังคม ท่ีมีความเกี่ยวข้องต่อการร่างหลักสูตรในทุกภาคส่วน ท้ังนี้เพื่อ
ความครอบคลุมของประเด็นต่างๆในการจัดทําหลักสูตรดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาอนุมัติใน
การเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสองภาษาดังกล่าว  อีกท้ังเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อ
สังคม ในอันที่จะทราบถึงความคิดเห็นและความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงในการร่างและพัฒนาหลักสูตรด้าน
นิเทศศาสตร์ ท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารสมัยใหม่ (คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เพื่อให้สังคมสามารถประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการสรรสร้างความรู้สู่สังคมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและเล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการศึกษา 
“ความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต” ท่ีเป็น
ประเด็นที่สําคัญและมีความจําเป็นต่อการร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ท่ีควรให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิงในปัจจุบัน 
อีกทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดําเนินการของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลของการศึกษาวิจัยท่ีจะ
นําไปสู่การร่างและพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตใหม่ในปีการศึกษา 2558 และสามารถนําไปพิจารณาการเปิดสอน
หลักสูตรดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ในอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังทางด้านวิชาการ วิชาชีพทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก
ต่อไปในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อการสํารวจความคิดเห็นและความต้องการในการสร้างหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร
บัณฑิต 

2. เพื่อสร้างหลักสูตรปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิตสองภาษา ให้ได้มาตรฐานและนําเสนอ สกอ.ใช้ในการ
เรียนการสอนต่อไป 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ภูมิลําเนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นและความต้องการในการ
สร้างหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต 

2. กลุ่มอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นและความ
ต้องการในการสร้างหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
             การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการในการสร้างหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิทยาการแบบผสม (Mixed Methodology) เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อครอบคลุมถึงเนื้อหา
ในการศึกษาได้อย่างครบถ้วน โดยในส่วนแรกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(quantitative Research) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวมข้อมูล เพื่อสํารวจความคิดเห็น
และความต้องการในการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสองภาษา กับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 200 
คนและผู้ปกครองจํานวน 200 คน จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา คือ Percentage, Mean, 
Standard deviationและใช้สถิติเชิงอนุมาน one-way ANOVA ในการทดสอบสมมุติฐาน ส่วนการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการดําเนินการสนทนากลุ่มกับนักวิชาการด้านการสื่อสาร นิเทศศาสตร์, กลุ่มนักศึกษาด้าน
นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน, กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านการส่ือสาร และ
กลุ่มประชาชนทั่วไป ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สําคัญและจําเป็นต่อการสร้างหลักสูตรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพื่อรวบรวม
ข้อเสนอแนะต่อการสร้างหลักสูตรดังกล่าว  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด รองลงมามีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดตราด และ
สระแก้ว และผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพเกษตรกร 
มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท  สําหรับทัศนคติของนักเรียนท่ี
กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มผู้ปกครอง ท่ีมีต่อการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์สองภาษา 
ปรากฏผลว่าควรท่ีจะแยกหลักสูตรนิเทศศาสตร์สองภาษาเป็นสาขาวิชา มีความคาดหวังปานกลางมีจํานวนมากที่สุด คิด
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เป็นร้อยละ 35.50 ควรมีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น มีความคาดหวังมากท่ีสุดมีจํานวนมากที่สุด 
ร้อยละ 33.50  

 สําหรับความคิดเห็นต่อลักษณะที่คาดหวังต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์สองภาษา ว่าควรมีการบูรณาการกับศาสตร์
การท่องเที่ยว และการตลาด ควรมีแยกหลักสูตรเป็นเป็นสองสาขาวิชา คือ สื่อสารการตลาดและสื่อสารการ พัฒนา
เนื้อหาในหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีการเน้นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารให้มากขึ้น และมุ่งเน้นด้าน
การบูรณาการกับศาสตร์ด้านการสื่อสารต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และพบว่า ความต้องการต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์สอง
ภาษา ด้านการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 2 ภาษา มีความต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้มีการเรียนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต มีวิชาพ้ืนฐานบังคับอย่างน้อย 10 รายวิชา ท่ีมีการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นวิชาด้านการวิจัย เน้นการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
ศาสตร์ด้านการตลาด และการท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ควรมี
รายวิชาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ พัฒนาเนื้อหารายวิชาโดยเน้นการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารการ
ท่องเที่ยว เน้นการเรียนรู้ในหลายด้านที่จะส่งเสริมความเข้าใจด้านการสื่อสารได้อย่างลุ่มลึก พัฒนาเนื้อหารายวิชาท่ี
มุ่งเน้นทั้งเชิงทฤษฏี และการปฏิบัติควบคู่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นภาคปฏิบัติได้จริงควบคู่การบรรยาย เน้นการคิด
เชิงวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง เน้นเสริมการเรียนรู้จากนอกห้องเรียน พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วม ความต้องการ ด้านการวัดและประเมินผลที่ต้องมีการทําตลอดหลักสูตร  ควรมีเกณฑ์การวัด
ท่ีมีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ต้องมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 1 แสดงภูมิลําเนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นในการสร้างหลักสูตร
สองภาษา ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
พบว่า กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลําเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สองภาษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือกลุ่ม
นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สองภาษา ไม่แตกต่างกัน  

 
 

 

 

 

 

ภูมิลําเนา จํานวน ค่าเฉล่ีย S.D. F P 

สระแก้ว 42 3.53 .7535  
 

2.0024 

 
 

.3587 
ตราด 44 3.45 .7345 
จันทบุรี 49 3.52 .7321 
ระยอง 38 3.47 .7657 
อ่ืน ๆ 27 3.61 .7835 
รวม 200 3.52 .7538   



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เป็นร้อยละ 35.50 ควรมีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น มีความคาดหวังมากท่ีสุดมีจํานวนมากที่สุด 
ร้อยละ 33.50  

 สําหรับความคิดเห็นต่อลักษณะที่คาดหวังต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์สองภาษา ว่าควรมีการบูรณาการกับศาสตร์
การท่องเที่ยว และการตลาด ควรมีแยกหลักสูตรเป็นเป็นสองสาขาวิชา คือ สื่อสารการตลาดและสื่อสารการ พัฒนา
เนื้อหาในหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีการเน้นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารให้มากข้ึน และมุ่งเน้นด้าน
การบูรณาการกับศาสตร์ด้านการสื่อสารต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และพบว่า ความต้องการต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์สอง
ภาษา ด้านการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 2 ภาษา มีความต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้มีการเรียนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต มีวิชาพ้ืนฐานบังคับอย่างน้อย 10 รายวิชา ท่ีมีการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นวิชาด้านการวิจัย เน้นการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
ศาสตร์ด้านการตลาด และการท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ควรมี
รายวิชาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ พัฒนาเนื้อหารายวิชาโดยเน้นการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารการ
ท่องเที่ยว เน้นการเรียนรู้ในหลายด้านที่จะส่งเสริมความเข้าใจด้านการสื่อสารได้อย่างลุ่มลึก พัฒนาเนื้อหารายวิชาท่ี
มุ่งเน้นทั้งเชิงทฤษฏี และการปฏิบัติควบคู่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นภาคปฏิบัติได้จริงควบคู่การบรรยาย เน้นการคิด
เชิงวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง เน้นเสริมการเรียนรู้จากนอกห้องเรียน พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วม ความต้องการ ด้านการวัดและประเมินผลที่ต้องมีการทําตลอดหลักสูตร  ควรมีเกณฑ์การวัด
ท่ีมีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ต้องมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 1 แสดงภูมิลําเนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นในการสร้างหลักสูตร
สองภาษา ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
พบว่า กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลําเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สองภาษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือกลุ่ม
นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สองภาษา ไม่แตกต่างกัน  

 
 

 

 

 

 

ภูมิลําเนา จํานวน ค่าเฉล่ีย S.D. F P 

สระแก้ว 42 3.53 .7535  
 

2.0024 

 
 

.3587 
ตราด 44 3.45 .7345 
จันทบุรี 49 3.52 .7321 
ระยอง 38 3.47 .7657 
อ่ืน ๆ 27 3.61 .7835 
รวม 200 3.52 .7538   



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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5 
 

ตารางที่ 2 แสดงภูมิลําเนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการสร้างหลักสูตร
สองภาษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต  

ภูมิลําเนา จํานวน ค่าเฉล่ีย S.D. F P 
สระแก้ว 42 3.43 .6807  

 
1.7521 

 
 

.0057 
ตราด 44 3.68 .7427 
จันทบุรี 49 3.40 .7870 
ระยอง 38 3.11 .6904 
อ่ืน ๆ 27 3.75 .7705 
รวม 200 2.54 .7342   

          
        พบว่า กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลําเนาต่างกันมีความต้องการต่อการสร้างหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สองภาษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ตารางที่ 3 แสดงกลุ่มอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นในการสร้าง
หลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

กลุ่มอาชีพ จํานวน ค่าเฉล่ีย S.D. F P 

ข้าราชการ / 
พนักงานรัฐวิสา

กิจ 

25 3.41 .7356  
 
 

1.0178 

 
 
 

.4112 พนักงานเอกชน 46 3.56 .7412 
ธุรกิจส่วนตัว 54 3.65 .8145 
เกษตรกร 57 3.47 .7546 
อ่ืน ๆ 18 3.63 .8557 
รวม 200 2.54 .7803   

 
พบว่า กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สองภาษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

6 
 

ตารางที่ 4 แสดงกลุ่มอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการสร้าง
หลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

กลุ่มอาชีพ จํานวน ค่าเฉล่ีย S.D. F P 

ข้าราชการ / 
พนักงานรัฐวิสา

กิจ 

25 2.11 .6501  
 
 

0.8705 

 
 
 

.3158 พนักงานเอกชน 46 2.75 .7578 
ธุรกิจส่วนตัว 54 2.57 .7414 
เกษตรกร 57 2.47 .7078 
อ่ืน ๆ 18 2.57 .7104 
รวม 200 2.50 .7135   

 
พบว่า กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการในการสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สองภาษา) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กับความต้องการในการสร้างหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี    นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

ตัวแปร จํานวน ค่าสหสัมพันธ์ 
(กับความคิดเห็น) 

P 

ความต้องการ 400 .210* .000 

 
พบว่า ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สองภาษา อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความคิดเห็นที่ดีต่อการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สองภาษา ก็จะมีความต้องการสร้างหลักสูตรมากด้วย
เช่นกัน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ความคิดเห็นต่อหลักสูตรสองภาษา ในระดับปริญญาตรีนิเทศ ศาสตรบัณฑิต 
ว่าควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีลักษณะของสหวิทยาการ อันเป็นการ   
บูรณาการศาสตร์ในด้านอื่นๆ ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการสื่อสารไว้ด้วยกัน อาทิ การท่องเที่ยว การตลาด การ
บริหารจัดการ เทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงการ บูรณาสื่อประเภทต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการกระบวนการสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นบัณฑิตสามารถคิดเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นต่างในสังคมได้อย่างถ่องแท้ 

สําหรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ด้านการสื่อสารสามารถนําองค์ความรู้ท่ีมีไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
สามารถบูรณาการสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีบุคลกิลักษณะ
ของนักการสื่อสารที่ดี สร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้ สามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ นํามาปรับใช้กับสถานการณ์จริง 
มีภาวะผู้นํา ทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

ความคิดเห็นและความต้องการในการสร้างหลักสูตรสองภาษาในด้านโครงสร้างหลักสูตร พบว่า           มี
ความต้องการลักษณะสองภาษา โดยการจัดให้มีจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า130หน่วยกิต เน้น
การเรียนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 10 รายวิชา การผสานศาสตร์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการตลาด การท่องเที่ยว การ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

159

6 
 

6 
 

ตารางที่ 4 แสดงกลุ่มอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการสร้าง
หลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

กลุ่มอาชีพ จํานวน ค่าเฉล่ีย S.D. F P 

ข้าราชการ / 
พนักงานรัฐวิสา

กิจ 

25 2.11 .6501  
 
 

0.8705 

 
 
 

.3158 พนักงานเอกชน 46 2.75 .7578 
ธุรกิจส่วนตัว 54 2.57 .7414 
เกษตรกร 57 2.47 .7078 
อ่ืน ๆ 18 2.57 .7104 
รวม 200 2.50 .7135   

 
พบว่า กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการในการสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สองภาษา) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กับความต้องการในการสร้างหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี    นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

ตัวแปร จํานวน ค่าสหสัมพันธ์ 
(กับความคิดเห็น) 

P 

ความต้องการ 400 .210* .000 

 
พบว่า ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สองภาษา อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความคิดเห็นที่ดีต่อการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สองภาษา ก็จะมีความต้องการสร้างหลักสูตรมากด้วย
เช่นกัน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ความคิดเห็นต่อหลักสูตรสองภาษา ในระดับปริญญาตรีนิเทศ ศาสตรบัณฑิต 
ว่าควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีลักษณะของสหวิทยาการ อันเป็นการ   
บูรณาการศาสตร์ในด้านอื่นๆ ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการสื่อสารไว้ด้วยกัน อาทิ การท่องเที่ยว การตลาด การ
บริหารจัดการ เทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงการ บูรณาสื่อประเภทต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการกระบวนการสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นบัณฑิตสามารถคิดเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นต่างในสังคมได้อย่างถ่องแท้ 

สําหรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาต้องมีความรู้ด้านการสื่อสารสามารถนําองค์ความรู้ท่ีมีไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
สามารถบูรณาการสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีบุคลิกลักษณะ
ของนักการสื่อสารที่ดี สร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้ สามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ นํามาปรับใช้กับสถานการณ์จริง 
มีภาวะผู้นํา ทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

ความคิดเห็นและความต้องการในการสร้างหลักสูตรสองภาษาในด้านโครงสร้างหลักสูตร พบว่า           มี
ความต้องการลักษณะสองภาษา โดยการจัดให้มีจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า130หน่วยกิต เน้น
การเรียนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 10 รายวิชา การผสานศาสตร์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการตลาด การท่องเที่ยว การ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บริหารจัดการ เทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้กระบวนการศึกษาท่ีเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการสัมมนา เพื่อ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่สภาพการณ์จริงในสังคม  
            ด้านเนื้อหารายวิชา พบว่า เน้นการศึกษาแบบสหวิทยาการโดยเนื้อหารายวิชาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิด
วิเคราะห์บนพื้นฐานของสถานการณ์จริง เน้นเนื้อหาท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป โดยเน้นการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
            ด้านการเรียนการสอนพบว่าควร มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยวิธีการ
ค้นคว้าวิจัย การสัมมนา เป็นต้น การมุ่งเน้นการศึกษาจากประสบการณ์จริงจากองค์กรด้านสื่อสารมวลชนได้แก่ 
การศึกษาดูงาน ท้ังในและนอกประเทศ 
            ด้านการวัดและการประเมินผลพบว่าควรกําหนดเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศในทุกๆ
ด้านของหลักสูตรเช่นการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรที่ต้องมีการดําเนินการทุก 3-5 ปีท้ังด้านเนื้อหารายวิชาผู้สอน
อุปกรณ์การเรียนการสอน และตัวผู้เรียน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัอันได้ข้อสรุปข้างต้นสามารถอภิปรายด้วยผลการวิจัยเกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้ 
          1. จากความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรสองภาษาในระดับ ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิตนั้น พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านการสื่อสาร ล้วนแล้วแต่เห็นว่าการศึกษาในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมายท้ังทําการ
สอนในมหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชน อันเป็นการเสริมสร้างโอกาสที่ดีต่อการศึกษาของประชาชน ในการยกระดับ
ความรู้ให้กับผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงศาสตร์ด้านการสื่อสาร ท่ีถือได้ว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ในปัจจุบันมีความสําคัญ
และจําเป็นอย่างย่ิงต่อการขับเคล่ือนของสังคม ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนในสังคมที่สื่อเข้ามามีบทบาท
สําคัญในทุกภาคส่วน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) การสร้างหลักสูตรสองภาษาในระดับ ปริญญาตรี
นิเทศศาสตรบัณฑิต ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการสร้างหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรด้านการสื่อสารที่อยู่ในระดับต่างๆ ด้านการ
สื่อสารการตลาด การสื่อสารการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อให้เกิดข้ึนในสังคมไทย จึงเป็นสิ่งท่ี
ควรสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว เพื่อสร้างผู้ที่จะเป็นนักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้การสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมในฐานะสังคมยุคข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบัน 
          โดยการดําเนินการสร้างหลักสูตรนั้นควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเป็นหลัก ท้ังนี้เพื่อเป็นการ สร้าง
แนวทางการสร้างหลักสูตรที่สามารถนํามาผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง และตรงกับความต้องการ
ขององค์กรสื่อในปัจจุบัน นั่นคือ การสร้างหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาแบบสหวิทยาการท่ีผสมผสานองค์ความรู้ของ
ศาสตร์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงการบูรณาการสื่อประเภทต่างๆเข้า
ไว้ด้วยกัน เนื่องจากหลักสูตรท่ีทําการสอนที่ผ่านมามักมีการเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสื่อด้านใดด้านหนึ่ง
อย่างเต็มศักยภาพ แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ศาสตร์บางอย่างหรือแม้แต่สื่อบางสื่ออาจไม่
เพียงพอต่อการสื่อสารในกระบวนการสื่อสารปัจจุบัน ความรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆของสังคม
จึงเป็นสิ่งที่นักการสื่อสารพึงตระหนักและเกิดการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างความสามารถให้เกิดข้ึน
และนําไปปฏิบัติได้จริง (กาญจนา แก้วเทพ, 2545) 

ดังนั้นการสร้างหลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิตน้ัน ควรมีการมุ่งเน้นท่ีโครงสร้างหลัก
ของหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชา การเรียนการสอน และการวัดและการแระเมินผล ท้ังนี้
เป็นการวิจัยสํารวจเบื้องต้นเพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างหลักก่อนที่จะมีการสร้างหลักสูตรในขั้นต่อไป  

ด้านโครงสร้างหลักสูตร ท่ีเห็นควรว่าอย่างน้อยควรเป็นหลักสูตรในลักษณะสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หรือการพัฒนาหลักสูตรแบบนานาชาติ  

โครงสร้างที่ประกอบด้วยการเรียนการสอนจะศึกษารายวาท่ีเรียนเนื้อเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 รายวิชา 
อีกท้ังเป็นโครงสร้างการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยเป็นหลักในการแสวงหาความรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ 
สังเคราะห์จากสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดําเนินการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหารายวิชาท่ีประกอบตามโครงสร้างหลักสูตร จะเป็นรายวิชาแบบสหวิทยาการกับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ เป็น
ประเด็นหลักเช่นศาสตร์ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยว การสื่อสาร  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การวัดและการประเมินผล เป็นประเด็นที่ต้องสร้างให้เกิดมาตรฐานทั้งกับตัวหลักสูตร และผู้เรียน เพื่อ
ก่อให้เกิดการยอมรับการดําเนินการหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษา โดยการวัดและการประเมินผลนั้นจะต้องมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (สมาน อัศวภูมิ, 2550)  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จัดทําข้ึนเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความต้องการในการสร้างหลักสูตรสอง
ภาษาในระดับ ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต หากมีการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาอื่นๆนั้นควรมีการปรับเปลี่ยนตัว
แปรบางส่วน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับหลักสูตรในสาขานั้นๆ 
         2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทําการสํารวจข้อมูลเพื่อนํามาเป็นแนวทางการสร้างหลักสูตรในองค์ประกอบหลัก
ของหลักสูตร 4 ประเด็นเท่านั้น หากมีการศึกษาวิจัยในด้านนี้ต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรในการศึกษาเพิ่มเติมใน
องค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เพื่อความพร้อมและสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
   
เอกสารอา้งอิง 
กาญจนา แก้วเทพ. (2545) สื่อสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์   
      ศาลาแดง จํากัด.  
คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2548) อนาคตอุดมศึกษาไทย ภายใต้กระแสการค้าเสรีข้ามชาติ.  
                 พิมพ์ครั้งที่1, กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นทร์ จํากัด.  
วิชัย ตันศิริ. (2548) โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต. พิมพ์ครั้งท่ี3. กรุงเทพมหานคร :  
     ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาน อัศวภูมิ. (2550) เส้นทางสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี4, กรุงเทพฯ :  หจก.อุบลกิจ ออฟเซท   
     การพิมพ์ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551) รายงานการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2549. พิมพ์ ครั้งท่ี 2, กรุงเทพฯ :      
                 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย. (2552), 5 ทศวรรษสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ :  
                 โรงพิมพ์อักษรไทย.  
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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พฤติกรรมการเสพตดิโทรศัพท์สมารท์โฟนของนสิิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบรูพา 

   Smart Phone Addition behavior of Bachelor degree students of Burapha University 
พัชรา   สิริวัฒนเกตุ ,  ชัยยา   น้อยนารถ ,  ประวิทย์  ทอง,  ปริญญา  เรืองทิพย์   
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน และ
เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาวิธีดําเนินการศึกษาเป็นการวิจัย                 
เชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 500 คน คํานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ 20 เท่าของตัว
แปรสังเกตได้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (63.9%) อายุมากกว่า 21 ปี 
(31.5%) ภูมิลําเนาอยู่ภาคกลาง (40.4%) ประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด คือ 6-10 ปี (48.3%) 
ส่วนมากใช้สมาร์ทโฟนช่วงเวลา 16.01-24.00 น. (76.60%)  ใช้ท่ีหอพักหรือบ้าน (70.5%) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้านความขัดแย้งกับผู้อ่ืนมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านการกลัวไม่มีโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนใช้และด้านประสิทธิภาพการทํางาน (54.76%, 50.41 % และ 44.89 %) ตามลําดับ และระดับคะแนนพฤติกรรมการเสพติด
สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในระดับปานกลางสรุป:นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีพฤติกรรม
การเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มท่ีจะมีความขัดแย้งกับผู้อ่ืนมากที่สุด ดังนั้นควรส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อน หรือครอบครัว 
คําสําคัญ: การเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน, พฤติกรรมวัยรุ่น, นิสิตปริญญาตรี 
 

Abstract 
 

This survey research aimed to analyze secondary confirmatory factors analysis of smartphone addiction 
behavior and the level of smartphone addiction behavior of 500 undergraduate students at Burapha                
Universitywhich were derived from stratified sampling. This sample size was calculated as 20 times of the observable 
variables. The result showedmost of sample were female  (63.9%), 31.5% aged were more 21 years old, domicile               
were central region (40.4%), experiences of smartphone and the internet using were between 6-10 years (48.3%),                
using smartphone time were between 4.00-12.00 pm (76.60%), used at home or apartment (70.5%). The result of 
confirmatory analysis were three factorsfollowed by fear of not having smartphone and working performance (54.75%, 
50.41%, and 44.89% respectively). In summary, since conflict with others was the most important factor                               
for undergraduate students at  Burapha  Universityrelationship with others either relationship with friends or family should be 
promoted. 
Keywords: Smart Phone Addiction, Behavior, Adolescent, Bachelor degree program student 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
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          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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บทนํา 
การดํารงชีวิตในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมท้ังการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโลกการ

สื่อสาร โดยมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารอีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากของการ
ดํารงชีวิตในปัจจุบัน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการดํารงชีวิต การ
ติดต่อสื่อสาร การเรียน ล้วนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้ามาเกี่ยวข้องท้ังสิ้น ทําให้โทรศัพท์สาร์ทโฟนนั้น เป็นที่นิยมอย่าง
มากในกลุ่มวัยรุ่นจึงทําให้เกิดเหตุการณ์การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในด้านลบ หรือเกิดพฤติกรรมการเสพติดได้ ซ่ึงบทบาท
ของสื่อใหม่ต่อเยาวชนในอีกแง่มุมหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ อันตรายที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ (Lu, Yao & Yu, 2005) 

การเสพติดสมาร์ทโฟนนั้นส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งกับผู้อ่ืน และทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง อีกท้ัง
ยังส่งผลต่อเนื่องทําให้รู้สึกหดหู่ โดดเดี่ยวเม่ือขาดสมาร์ทโฟน สอดคล้องกับการศึกษาของบุหงา ชัยสุวรรณ และพรพรรณ 
ประจักษ์เนตร (2558) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่นอายุระหว่าง 10-19 ปี พบว่าวัยรุ่น ท่ีศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดรับสื่อใหม่ประเภทไลน์ และเฟซบุ๊กผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) มากที่สุดซ่ึง
สามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อผู้เสพติดในหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการทํางาน 
ด้านมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้าง และด้านการเข้าสังคม ส่งผลทําให้กลายเป็นเด็กท่ีมีสมาธิสั้น นอกเหนือจากประโยชน์ใน
การใช้สมาร์ทโฟนแล้ว และยังมีปัญหาทางด้านการติดเกมจะส่งผลต่ออารมณ์ได้ง่ายโดยถ้าเล่นแพ้แล้วจะรู้สึกหงุดหงิด อยาก
เอาชนะ (ชนกชนม์ แต่งเติมวงศ์, 2556) มีการศึกษาต่าง ๆ ได้อธิบายได้ว่าพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนส่ง
ผลกระทบต่อผู้ เสพติดในหลายด้าน  เช่น  ด้านการศึกษา  ด้านการทํางาน  ด้านมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้าง 
และด้านการเข้าสังคม ส่งผลทําให้กลายเป็นเด็กท่ีมีสมาธิสั้น 

การศึกษาของYoung (1996: 237-244) นักจิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์กได้ศึกษา
ลักษณะของการเสพติดอินเทอร์เน็ต และพบว่าการเสพติดอินเทอร์เน็ตมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกับการติดการพนัน
เด็กรุ่นใหม่ติดโทรศัพท์มือถือทุกลมหายใจเข้าออกถ้าพวกเขาขาดโทรศัพท์มือถือจะเหมือนกับขาดแขนขาดขาเลย
ทีเดียว เด็กส่วนใหญ่จึงพึ่งพาเทคโนโลยีจนเป็นสิ่งสําคัญในชีวิต จนทําให้ในปัจจุบันเด็กติดโทรศัพท์มือถือมากกว่า
คอมพิวเตอร์ MP3 และโทรทัศน์ โดยทีมนักวิจัยได้ศึกษานักเรียนกว่า 1,000 คน ใน 10 ประเทศ ท่ีเข้าร่วมโครงการ The World 
Unplugged Project โดยให้เด็กนักเรียนอยู่โดยปราศจากมือถือเพียงหนึ่งวัน ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีเด็กมากกว่า 50% ท่ีไม่
สามารถทนอยู่ได้โดยไม่มีเครื่องมือสื่อสารใด ๆ และกลุ่มตัวอย่างทุกคนรู้สึกทรมานมาก หลายคนยอมรับว่าติดโทรศัพท์
เหมือนติดยาเสพติดถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ พวกเขาบรรยายความรู้สึกเมื่อไม่มีโทรศัพท์ว่ารู้สึกสับสน โดดเดี่ยว ไม่มั่นคง ไม่
ปลอดภัย ตกใจ หงุดหงิดส่วนในประเทศไทยนั้นกลุ่มวัยรุ ่นไทยมีความรู ้สึกที่ดีต่อเทคโนโลยีในแง่ของความรู ้สึก
ปลอดภัย มั่นใจ ได้เข้าสังคม และทันสมัย ท้ังยังพบว่ามือถือมีความสําคัญเป็นอันดับ 1 ในชีวิตของพวกเขาบางคนบอก
ว่าถ้าขาดมือถือจะมีอาการเหมือนคนติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพโดยยังไม่นับรวมผลการศึกษาที่พบว่าหนุ่มสาวจะนิยม
เปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่เพื่อไม่ให้ตกกระแสความนิยม ท้ังยังจ่ายเงินในการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อเดือนมาก
สุดเป็นอันดับ 2 รองจากค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร และในช่วง 1-2 ปีนี้ การเติบโตของการใช้งาน (ชนกชนม์ แต่งเติมวงศ์, 
2556: 1-15) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี ว่าเป็นอย่างไร 
รวมถึงศึกษาผลกระทบของการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี ต่อผลการเรียนรู้ และการควบคุมตัวเอง 
ท้ังนี้เพื่อจะได้นําข้อมูลที่ได้มาทําความเข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน 
รวมถึงสามารถนําข้อมูลไปปรับปรุงวางแผนส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาซ่ึงเป็นเยาวชนที่
สําคัญของประเทศชาติให้เป็นผู้ท่ีสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย ม่ันคง รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 

2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานหลัก องค์ประกอบของพฤติกรรมการเสพติสมาร์โฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน หมายถึง ผู้ใช้งานไม่สามารถควบคุมเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนของตนเองได้ 
(Young, 1996) หรือใช้อย่างสม่ําเสมอนานกว่าที่ตั้งใจไว้ (Chóliz, 2012) เนื่องจากผู้ใช้มีความหลากหลายในการใช้
งานมากขึ้นตั้งแต่การโทรด้วยวิดีโอ ส่งข้อความ เล่นเกมส์ (Salehan and Negahban, 2013) และสามารถติดต่อกันได้
ง่าย รวดเร็วท้ังท่ีมีระยะทางหรือเวลาจํากัด (Walsh et al., 2007) 

ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง ผลงานที่ออกมาได้คุณภาพตรงกับเป้าหมายที่กาหนดหรือตามที่องค์กร
ต้องการในส่วนงานวิจัยนี้วัดประสิทธิภาพการทางานหรือคุณภาพของผลงานเมื่อมีสมาร์ทโฟนอยู่ได้เห็นถึงประโยชน์ของ
สมาร์ทโฟนในด้านความสะดวกสบายในการใช้งานความรวดเร็วเพ่ือให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากข้ึน (Rush, 2011) 
แต่การใช้สมาร์ทโฟนนั้นเป็นการขัดจังหวะในการทากิจกรรมอื่นซ่ึงทาให้ผลิตผลงานออกมาไม่ถูกต้อง (Donya, 2011) 
และทําให้งานที่ทําเสร็จช้าลง (Kwon et al., 2013) โดยเป็นผลจากการหยุดชะงักในการโทรหรือรับสายจากสมาร์ทโฟน
และกรณีอ่ืนๆ (Donya, 2011) 

การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ หมายถึงความรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้งานและเกิดจากความ
กังวลกระวนกระวายเมื่อสัญญาณเครือข่ายในสมาร์ทโฟนหายแบตหมดหรือคอยดูหน้าจอสมาร์ทโฟนว่ามีข้อความหรือมี
คนโทรเข้ามาหรือไม่จึงสรุปได้ว่าการกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้เป็นผลมาจากการเสพติดสมาร์ทโฟนที่มากเกินไป (Bragazzi 
and Puente, 2014) 

ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน หมายถึง ผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้รับความรู้สึกต่อต้านจากผู้อ่ืนเมื่อใช้งานสมาร์ทโฟนที่มาก
เกินไปในงานวิจัยนี้วัดการต่อต้านจากบุคคลรอบข้างในการใช้สมาร์ทโฟนหรือสนใจสมาร์ทโฟนมากเกินไประหว่างร่วม
กิจกรรมกับผู้อ่ืน (Walsh et al., 2010) เช่นใช้สมาร์ทโฟนโดยไม่สนใจเพื่อนในเวลาทํากิจกรรมร่วมกัน (Rush, 2011) 
เป็นต้นดังนั้นการเสพติดสมาร์ทโฟนเป็นสาเหตุท่ีทาให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นมากขึ้น (Kwon et al., 2013) 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.   เป็นการศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน ของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพการทํางานการกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้และ
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

พฤติกรรมการ 
เสพติดสมารท์โฟน 

ประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

การกลัวไมม่ีสมารท์
โฟนใช้ 

ความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 2.   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยบูรพาจํานวน 10,088 คน (สํานักงาน
สถิติ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558) 

3.   กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2016 โดย
ใช้การประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Hair et al. (2010: 102) หน่วยตัวอย่างควรมีอัตราส่วน 10-20 เท่าต่อ 1 ตัวแปร
สังเกตได้ ในการวิจัยนี้มี ตัวแปรสังเกตได้ท้ังหมด 24 ตัวแปร จะมีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 480คน และผู้วิจัยได้เพิ่มอีก 
20 คน เพื่อป้องกันการเกิดข้อมูลสูญเสีย เท่ากับ 500 คน ขณะที่ Schumacker and Lomax (2010: 232) ได้กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยโปรแกรม LISREL นั้นจะต้องมีกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ํา 400 คน ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 500 คน  
 4.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัว คือ พฤติกรรมการเสพติด
สมาร์ทโฟน ตัวแปรแฝง 3 ตัว ดังต่อไปนี้ ประสิทธิภาพการทํางาน การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ และความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 5.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบทดสอบพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพัฒนาจากแบบทดสอบพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใน
วัยรุ่น (The Smartphone Addiction Scale: Development and Validation of a Short Version for Adolescents)                
ของ  Kwon et al.,(2013)  เป็นแบบวัดท่ีประกอบด้วยข้อคําถาม 33 ข้อ คะแนนรวม 198 คะแนน Cronbach’s alpha  0.9 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า CVI มากกว่า .50 จํานวน 24 ข้อ ข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 6 ระดับ โดย
เกณฑ์การให้คะแนน คือ คะแนน 0.00 -39.60 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนคะแนน 39.61-79.50 หมายถึง มี
พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนน้อยคะแนน 79.51-118.80 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนปานกลางคะแนน 
118.81-198.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนมากที่สุด 
  
การดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี ในภาคตะวันออก 
และเปรียบเทียบระดับของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี ในภาคตะวันออก ระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง โดยผู้วิจัยนําเสนอขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การหาคุณภาพเครื่องมือสําหรับแบบทดสอบพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 1.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับแบบทดสอบพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญา
ตรี ในภาคตะวันออก นําแบบทดสอบพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใน นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออก 
โดยใช้การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้เท่ากับ .82 ใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดท้ังฉบับ (Content Validity Index: CVI) ต้องมี
ค่าไม่น้อยกว่า .80 (Di lorio, 2005) 

1.2 การนําแบบวัดฉบับภาษาไทย (Thai Version) ไปทดลองใช้เพื่อหาความเที่ยงของแบบทดสอบพฤติกรรมการเสพ
ติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กับนิสิตปริญญาตรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําข้อมูลมาตรวจสอบความเที่ยงเชิงความ
สอดคล้องภายใน (Internal Consistency Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Coefficient’s Alpha 
Cronbach) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับ เท่ากับ .76และรายข้อมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ตั้งแต่ .74 - .77 ซ่ึงถือว่าแบบวัดนั้นมีความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายใน 
 ตอนที่ 2  การยืนยันองค์ประกอบการวิจัยนี้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยลงไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม2559 โดยการนํา
แบบทดสอบ จํานวน 500 ฉบับไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนิสิตท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้นัดหมายไว้ ก่อนที่นิสิตจะทํา
แบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการวิจัย และอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบแต่ละตอน แต่ละฉบับให้นิสิต
กลุ่มตัวอย่างทราบก่อน เพื่อให้การทําแบบทดสอบได้ผลท่ีสมบูรณ์ 
 2. นําแบบทดสอบท่ีรวบรวมได้ท้ังหมด 500 ฉบับ มาลงรหัส เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 
  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

166

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อข้อมูลมีความพร้อมสําหรับการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และ ตัวแปรด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้  
      2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อ
สร้างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้และตรวจสอบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูล โดยเมทริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบควรจะมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ โดยพิจารณาจากค่าดังต่อไปนี้Bartltt’s Test of Sphericity 
ต้องมีค่ามาก ๆ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและ Kaiser-Miyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ต้องมี
ค่าเข้าใกล้หนึ่ง 
      2.2 นําเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมีคุณสมบัติตามการพิจารณาในข้อ 2.1 มาดําเนินการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ด้วยโปรแกรม LISREL เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยการพิจารณาความ
สอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากค่าสถิติดังต่อไปนี้ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Measures) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความตรงในภาพรวมทั้งหมดของโมเดล (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557) ได้แก่ 
  2.2.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานหลักว่า
ฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไค-สแควร์ มีค่าตํ่ามากย่ิงเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.2.2  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ดัชนี GFI ต้องมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 และเป็นค่าท่ีไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แต่ลักษณะการแจกแจงขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค่า
ดัชนี GFI ท่ีเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.2.3  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual Standard: 
RMR) ค่าดัชนี RMR เป็นค่าดัชนีท่ีใชเ้ปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลสองโมเดล เฉพาะ
กรณีการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ส่วนดัชนี GFI และ AGFI สามารถใช้เปรียบเทียบได้ท้ังข้อมูลชุดเดียวกัน 
และข้อมูลต่างชุดกัน ค่าดัชนี RMR ย่ิงเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.2.4  ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) ดัชนีค่า RMSEA มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และมีค่าต่ํากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.2.5  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ CFI (Comparative Fit Index: CFI) ค่าดัชนี CFI ท่ี
ใช้เปรียบเทียบวัดระดับความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2 โมเดล ค่าดัชนีควรมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าดัชนี 
CFI ท่ีมีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา และระดับพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทางภาคตะวันออก แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนําเสนอค่าสถิติเชิงพรรณนา เกี่ยวกับ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ภูมิลําเนา ประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต 
อุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุด สถานที่ท่ีท่านใช้สมาร์โฟนบ่อยที่สุด วัตถุประสงค์ของ
การใช้สมาร์โฟน ความถี่ในการใช้สมาร์ทโฟน และบุคคลท่ีใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสาร หรือใช้ Application  
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 320 คน (ร้อยละ 63.9) อายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มากกว่า 21 ปี 
จํานวน 158 คน (ร้อยละ 31.5) รองลงมา คืออายุ 21 ปี จํานวน 131 คน (ร้อยละ 26.1) ภูมิลําเนาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
อยู่ภาคกลาง จํานวน 202 คน (ร้อยละ 40.4) รองลงมา คือ ภาคใต้ จํานวน 90 คน (ร้อยละ 18) ประสบการณ์การใช้งานสมาร์ท
โฟน และอินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด คือ 6-10 ปี จํานวน 242 คน (ร้อยละ 48.3) รองลงมา คือ 1-5 ปี จํานวน 129 คน (ร้อยละ 
25.7)  อุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด คือ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) จํานวน 405 ราย (ร้อยละ 80.0) รองลงมา 
คือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer Dektop) จํานวน 49 คน (ร้อยละ 9.8)  ช่วงเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนมากท่ีสุด คือ 16.01 – 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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24.00 น. จํานวน 384 คน (ร้อยละ 76.6) รองลงมา คือ 8.01 – 16.00 น. จํานวน 97 คน (ร้อยละ 19.4) สถานที่ท่ีใช้สมาร์โฟน
บ่อยที่สุด(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) คือ หอพัก, บ้าน จํานวน 388 คน (ร้อยละ 70.5) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัย จํานวน 127 คน 
(ร้อยละ 23.1) วัตถุประสงค์ของการใช้สมาร์โฟน ส่วนมากใช้เพื่อ สื่อสาร ติดต่อสังคมออนไลน์ จํานวน 456 คน (ร้อยละ 91.2) 
รองลงมาเพื่อการศึกษา จํานวน 20 คน (ร้อยละ 4.0) ต้องการใช้Application จํานวน 19 คน (ร้อยละ 3.8) และอื่น ๆ  จํานวน 5 คน  
(ร้อยละ 1.0) ความถ่ีในการใช้สมาร์ทโฟน (จํานวนครั้งต่อวัน)  มากท่ีสุด คือ 1-30 ครั้ง/วัน จํานวน 268 คน (ร้อยละ 53.5)  
รองลงมา คือ 31-60 ครั้ง/วัน จํานวน 125 คน (ร้อยละ 25.0)  บุคคลที่ใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสาร หรือใช้ Application 
(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) มากท่ีสุด คือ เพื่อนในชีวิตประจําวัน จํานวน 466 คน(ร้อยละ 40.1)  รองลงมา คือ ผู้ปกครอง จํานวน 
297 คน (ร้อยละ 25.6)  คะแนนพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (79.51-118.80) จํานวน 285 คน 
(ร้อยละ56.90) รองลงมา คือ ระดับน้อย จํานวน 205 คน (ร้อยละ 40.90) ระดับมากท่ีสุด จํานวน 9 คน (ร้อยละ 1.80) และไม่มี
พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน จํานวน 1 คน (ร้อยละ .20) 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบ Multicolinearity โดยใช้สถิติ the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ในการตรวจสอบ พบว่า            

ค่า KMO ภาพรวม เท่ากับ .834 และตัวแปรที่มีค่า KMO มากกว่า .50 มีจํานวน 24 ตัว ได้แก่ Q1 – Q24(ตารางที่ 1) 
แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Joseph F. Hair Jr. William C. 
Black, Barry J. Babin Rolph E. Anderson, 2014) 

 
ตารางที่ 1 Factor Analysis ของตัวแปรในงานวิจัย 
ตัวแปร
สังเกตได้ 

ตัวแปร น้ําหนัก
องค์ประกอบ

 ตัวแปรประสิทธิภาพการทํางาน (V1)  
Q1 การใช้สมาร์ทโฟนทําให้คุณพลาดงานที่วางแผนไว ้ .70 
Q2  คุณต้องใช้สมาธิมากขึ้นในระหว่างการเรียน ในขณะที่ถูกมอบหมายงาน หรือใช้สมาร์ทโฟน .48 
Q3  คุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการมึนงง จะเป็นลม (Lightheadedness) หรือการ

มองเห็นไม่ชัดเจนขณะที่ใช้สมาร์ทโฟน 
.81 

Q4  คุณรู้สึกปวดข้อมือ หรือหลังบริเวณลําคอขณะที่ใช้สมาร์ทโฟน .57 
Q5  คุณรู้สึกเหนื่อย และขาดการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจากการใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไป .93 
Q6  คุณรู้สึกสงบ หรือ สบายเมื่อใช้สมาร์ทโฟน .69 
Q7  คุณรู้สึกมีความสุข หรือตื่นเต้นเมื่อใช้สมาร์ทโฟน .49 
 ตัวแปรการกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ (V2)  
Q8  คุณรู้สึกม่ันใจในขณะที่ใช้สมาร์ทโฟน .93 
Q9  คุณสามารถขจัดความเครียดด้วยการใช้สมาร์ทโฟน 1.28 
Q10  ไม่มีอะไรที่สนุกไปมากกว่าการได้ใช้สมาร์ทโฟน 1.00 
Q11  ชีวิตคุณจะรู้สึกว่างเปล่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟน 1.00 
Q12  คุณรู้สึกว่าสมาร์ทโฟนเกือบจะเป็นทั้งหมดของชีวิต 1.00 
Q13  การใช้สมาร์ทโฟนเป็นความสนุกสนานที่สุดท่ีเคยทํา 1.27 
Q14  คุณอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟน 0.94 
Q15  คุณรู้สึกไม่สุขสบาย หรือหงุดหงิดถ้าไม่ได้ถือสมาร์ทโฟน 0.93 
Q16  คุณนึกถึงสมาร์ทโฟนในใจเสมอในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน 0.62 
Q17  คุณไม่เคยลืมท่ีจะใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจําวันของคุณเลย 0.84 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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V4 = ตัวแปรพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน, V1 = ตัวแปรประสิทธิภาพการทํางาน, V2 = การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้, V3 = ตัวแปรความขัดแย้งกับผู้อ่ืน
ภาพที่ 1การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 

2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย โปรแกรม LISREL 8.50 รายละเอียด ดังนี้ ตารางที่ 1, 2, 3 
 
ตารางที่ 2    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ตัวแปร 

เมทริกซ์น้ําหนักองค์ประกอบ 

R2 
ประสิทธ์ิภาพการทํางาน การกลัวไม่มี 

สมาร์ทโฟนใช้ 
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

b SE t b SE t b SE t 
Q1 0.70 - -       0.26 
Q2 0.44 0.07  6.02       0.11 
Q3 0.81 0.10  7.79       0.27 
Q4 0.57 0.10 5.97       0.16 
Q5 0.93 0.14 7.61       0.39 
Q6 0.69 0.09 7.25       0.29 
Q7 0.49 0.09 5.55       0.15 
Q8    0.93 - -    0.29 
Q9    1.30 0.11 11.95    0.46 
Q10    1.10 0.09 12.26    0.36 
Q11    1.06 0.12 8.70    0.31 
Q12    1.24 0.14 8.83    0.30 
Q13    1.30 0.15 8.77    0.31 
Q14    0.94 0.11 8.38    0.32 
Q15    0.94 0.11  8.77    0.37 
Q16    0.64 0.11 5.81    0.11 
Q17    0.87 0.11 8.28    0.26 
Q18    0.90 0.10 8.89    0.29 
Q19       0.87 - - 0.36 
Q20       0.81 0.07 11.28 0.35 
Q21       1.01 0.09 11.59 0.66 
Q22       0.88 0.09 9.42 0.36 
Q23       049 0.08 6.05 0.11 
Q24       0.97 0.11 9.00 0.35 

 
Chi- Square =144.06  df= 148  RMSEA = 0.0  RMR=0.53   SRMR= 0.31  NFI= 0.99  NNFI=1.00  GFI= 0.98 และ AGFI= 0.95 
 
 จากตารางที่ 2ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติพบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก โดยพิจารณาได้จากค่า Chi-Square มากกว่า .05 (p-value = 0.185)  นั่นคือ        
ค่า Chi-Square เท่ากับ  144.06 ซ่ึงแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญ  df= 148  RMSEA = 0.01  RMR=0.53 
SRMR= 0.31  NFI= 0.99  NNFI=1.00  GFI= 0.98 และ AGFI= 0.95 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่า โมเดลการยืนยัน
พฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 องค์ประกอบประสิทธิภาพการทํางาน  มี 7 ตัวแปร ได้แก่ Q1-Q7 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร                
อยู่ระหว่าง  0.44 - 0.93 องค์ประกอบการกลัวไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้ มี 11 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร Q8-Q18 มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.64-1.30 องค์ประกอบความขัดแย้งกับผู้อ่ืนมี  6 ตัวแปร ได้แก่ Q19-Q24
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.49-1.01 และตามลําดับ  
 
ตารางที่ 3    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 

ตัวแปร 
Factor 

R2 b SE t 

ประสิทธิภาพการทํางาน 0.67 0.08 8.20 0.63 
การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ 0.71 0.07 10.83 0.78 
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 0.74 0.07 11.25 0.78 
 
 จากตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของพฤติกรรมการเสพิติดสมาร์ทโฟน ของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพการทํางาน การกลัวไม่มีโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนใช้ และความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยที่องค์ประกอบมีน้ําหนักมากท่ีสุด  คือ การกลัวไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้ 
โดยองค์ประกอบนี้มี 11 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร Q8-Q18 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.64-1.30 
รองลงมา คือ องค์ประกอบความขัดแย้งกับผู้อ่ืนโดยองค์ประกอบนี้มี  6 ตัวแปร ได้แก่ Q19-Q24ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.49-1.01 และประสิทธิภาพการทํางาน  โดยองค์ประกอบนี้มี 7 ตัวแปร ได้แก่ Q1-Q7                   
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง  0.44 - 0.93 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝง 
 

ตัวแปรแฝง ประสิทธิ์ภาพ 
การทํางาน 

การกลัวไม่มี
สมาร์ทโฟนใช้ 

ความขัดแย้งกับ
ผู้อ่ืน 

FACTOR  

ประสิทธิภาพการทํางาน 1.00     
การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ 0.64 1.00    
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 0.69 0.77 1.00   
FACTOR  0.75 0.85 0.91 1.00 
  
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ตัวแปรแฝงภายนอกมีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรแฝงภายใน โดยมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.75-0.91 และตัวแปรแฝงภายในมีความสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.64-0.77  
  
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (63.90%)  ส่วนมากมีอายุมากกว่า 21 ปี (31.50%)                     
โดยส่วนมากใช้สมาร์ทโฟนระหว่าง6-10ปี (48.30%) ช่วงเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ในช่วงเวลา 16.01-24.00 น. (76.60%) 
ส่วนมากใช้สมาร์ทโฟนที่หอพักหรือบ้าน (70.5%) ความถ่ีในการใช้สมาร์ทโฟนใช้มากถึงวันละ 1-30 ครั้ง (53.50%) และ
ใชใ้นการติดต่อกับเพื่อนมากที่สุด (40.1%) คะแนนพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (79.51-
118.80) มากที่สุด จํานวน 285 คน (ร้อยละ56.90)  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองด้วยโปรแกรม LISREL 8.54   พบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก โดยพิจารณาได้จากค่า Chi-Square ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p-value = 0.57) นั่นคือ ค่า Chi-



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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Square เท่ากับ 144.06  ซ่ึงแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญdf= 148  RMSEA = 0.0 RMR=0.53 SRMR= 0.31  NFI= 
0.99NNFI=1.00  GFI= 0.98 และ AGFI= 0.95 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก ท่ีว่าพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน 
ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบโดยการ
จัดเรียงองค์ประกอบตามความสําคัญ ประสิทธิภาพการทํางาน การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ และความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดย
ท่ีองค์ประกอบองค์ประกอบความขัดแย้งกับผู้อ่ืนมีน้ําหนักมากท่ีสุด โดยองค์ประกอบนี้มี 6 ตัวแปร ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.87-1.34 รองลงมาคือ การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ โดยองค์ประกอบนี้มี 11 ตัวแปร              
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.68-1.20 และประสิทธิภาพการทํางาน โดยองค์ประกอบนี้มี 7 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง  0.37-1.05 ตามลําดับ 
 พฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา นั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องด้วยปัจจุบันสมาร์ทโฟนถูกพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งาน มีราคาไม่แพงและยังมีการนํามาใช้งานร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ
มากมายจึงพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกรายมีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง อาจส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของ
นักศึกษาท่ีมีการพกพาสมาร์ทโฟนตลอดเวลาโดยมี 3 องค์ประกอบ ซ่ึงองค์ประกอบที่ส่งผลมากที่สุด คือ ความขัดแย้งกับ
ผู้อ่ืน การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ และประสิทธิภาพการทํางาน สามารถอธิบายได้นิสิตปริญญาตรีท่ีมีพฤติกรรมการเสพติด
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มท่ีจะมีความขัดแย้งกับผู้อ่ืนมากที่สุด เนื่องจากกลายเป็นสังคมก้มหน้า ขาดปฏิสัมพันธ์ท้ัง
ระหว่างเพื่อน และครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาของอรวรรณ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง (2553) ท่ีอธิบายไว้ว่าการท่ีใช้มือ
ถือ หรือสมาร์ทโฟนมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า การเข้าสังคมลดลง และพฤติกรรมการเสพติด
สมาร์ทโฟนนั้นยังส่งผลให้เกิดการขาดสมาธิในการใช้ชีวิตประจําวัน ท้ังด้านการเรียนและการทํางานและการพูดคุยปาก
ต่อปากลดลง ไม่เกิดการนั่งคุยเพื่อสร้างสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน การเมินเฉยต่อคู่สนทนาท่ีอยู่ตรงหน้า ก่อให้เกิดความรําคาญต่อ
คนในสังคม และผู้ร่วมสนทนา  

 ถึงแม้ว่านิสิตส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟนในช่วงเวลา 16.00-24.00 น. ก็ตามแต่พบว่าจะทําให้นอนดึก ใช้สายตา
มาก ส่งผลกับการควบคุมอารมณ์ และความมีสติ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนลดลง เกิดความขัดแย้งกับผู้อ่ืนได้ง่าย 
ส่วนองค์ประกอบด้านโรคกลัวไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้ (Nomophobia)เกิดจากความกังวล กระวนกระวายเมื่อสัญญาณ
เครือข่ายในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหาย หรือแบตเตอรี่หมด หรือคอยดูหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนว่ามีข้อความหรือมีคน
โทรเข้ามาหรือไม่ทําให้ขาดสมาธิในการเรียน หรือการใช้ชีวิตประจําวันเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางาน 
(Job Performance) ลดลงเนื่องจากการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นเป็นการขัดจังหวะในการทํากิจกรรมอื่นซ่ึงทําให้ผลิต
ผลงานออกมาไม่ถูกต้องและทําให้งานที่ทําเสร็จช้าลง ปัจจัยดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาที่แสดงด้วยค่าสถิติดัชนี
ความสอดคล้อง ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จริงงานวิจัยนี้ได้ขยายความเข้าใจทฤษฏีการเสพติดอย่างสมเหตุสมผลและทฤษฏีการ
แพร่กระจายของการใช้งานโดยแสดงให้เห็นว่านอกจากท่ีการเสพติดสมาร์ทโฟนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานแล้ว
ยังส่งผลต่อตัวแปรกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้และความขัดแย้งกับผู้อื่นซ่ึงเป็นปัจจัยใหม่ของงานวิจัยนี้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถนําไปปรับใช้ในการสร้างกิจกรรม หรือแนวทางในการลดพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนข
องนิสิตปริญญาตรีได้ และการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลกับกลุ่มท่ีแตกต่างเพื่อเป็นประโยชน์ในแง่การอนุมานของ
ประเทศไทย 
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Square เท่ากับ 144.06  ซ่ึงแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญdf= 148  RMSEA = 0.0 RMR=0.53 SRMR= 0.31  NFI= 
0.99NNFI=1.00  GFI= 0.98 และ AGFI= 0.95 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก ท่ีว่าพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน 
ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบโดยการ
จัดเรียงองค์ประกอบตามความสําคัญ ประสิทธิภาพการทํางาน การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ และความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดย
ท่ีองค์ประกอบองค์ประกอบความขัดแย้งกับผู้อ่ืนมีน้ําหนักมากท่ีสุด โดยองค์ประกอบนี้มี 6 ตัวแปร ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.87-1.34 รองลงมาคือ การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ โดยองค์ประกอบนี้มี 11 ตัวแปร              
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.68-1.20 และประสิทธิภาพการทํางาน โดยองค์ประกอบนี้มี 7 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร อยู่ระหว่าง  0.37-1.05 ตามลําดับ 
 พฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา นั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องด้วยปัจจุบันสมาร์ทโฟนถูกพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งาน มีราคาไม่แพงและยังมีการนํามาใช้งานร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ
มากมายจึงพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกรายมีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง อาจส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของ
นักศึกษาท่ีมีการพกพาสมาร์ทโฟนตลอดเวลาโดยมี 3 องค์ประกอบ ซ่ึงองค์ประกอบที่ส่งผลมากที่สุด คือ ความขัดแย้งกับ
ผู้อ่ืน การกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ และประสิทธิภาพการทํางาน สามารถอธิบายได้นิสิตปริญญาตรีท่ีมีพฤติกรรมการเสพติด
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มท่ีจะมีความขัดแย้งกับผู้อ่ืนมากที่สุด เนื่องจากกลายเป็นสังคมก้มหน้า ขาดปฏิสัมพันธ์ท้ัง
ระหว่างเพื่อน และครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาของอรวรรณ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง (2553) ท่ีอธิบายไว้ว่าการท่ีใช้มือ
ถือ หรือสมาร์ทโฟนมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า การเข้าสังคมลดลง และพฤติกรรมการเสพติด
สมาร์ทโฟนนั้นยังส่งผลให้เกิดการขาดสมาธิในการใช้ชีวิตประจําวัน ท้ังด้านการเรียนและการทํางานและการพูดคุยปาก
ต่อปากลดลง ไม่เกิดการนั่งคุยเพื่อสร้างสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน การเมินเฉยต่อคู่สนทนาท่ีอยู่ตรงหน้า ก่อให้เกิดความรําคาญต่อ
คนในสังคม และผู้ร่วมสนทนา  

 ถึงแม้ว่านิสิตส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟนในช่วงเวลา 16.00-24.00 น. ก็ตามแต่พบว่าจะทําให้นอนดึก ใช้สายตา
มาก ส่งผลกับการควบคุมอารมณ์ และความมีสติ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนลดลง เกิดความขัดแย้งกับผู้อ่ืนได้ง่าย 
ส่วนองค์ประกอบด้านโรคกลัวไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้ (Nomophobia)เกิดจากความกังวล กระวนกระวายเมื่อสัญญาณ
เครือข่ายในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหาย หรือแบตเตอรี่หมด หรือคอยดูหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนว่ามีข้อความหรือมีคน
โทรเข้ามาหรือไม่ทําให้ขาดสมาธิในการเรียน หรือการใช้ชีวิตประจําวันเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางาน 
(Job Performance) ลดลงเนื่องจากการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นเป็นการขัดจังหวะในการทํากิจกรรมอื่นซ่ึงทําให้ผลิต
ผลงานออกมาไม่ถูกต้องและทําให้งานที่ทําเสร็จช้าลง ปัจจัยดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาที่แสดงด้วยค่าสถิติดัชนี
ความสอดคล้อง ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จริงงานวิจัยนี้ได้ขยายความเข้าใจทฤษฏีการเสพติดอย่างสมเหตุสมผลและทฤษฏีการ
แพร่กระจายของการใช้งานโดยแสดงให้เห็นว่านอกจากท่ีการเสพติดสมาร์ทโฟนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานแล้ว
ยังส่งผลต่อตัวแปรกลัวไม่มีสมาร์ทโฟนใช้และความขัดแย้งกับผู้อื่นซ่ึงเป็นปัจจัยใหม่ของงานวิจัยนี้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถนําไปปรับใช้ในการสร้างกิจกรรม หรือแนวทางในการลดพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนข
องนิสิตปริญญาตรีได้ และการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลกับกลุ่มท่ีแตกต่างเพื่อเป็นประโยชน์ในแง่การอนุมานของ
ประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ตาม เพศ  อายุ และระดับชั้นปีท่ีศึกษา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ค่านิยม  อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน และกิจกรรมการเรียนการสอนกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษา และ 3) ศึกษา
อํานาจการพยากรณ์ของปัจจัยค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรียนการสอนต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้งานสื่อสังคมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเอกชน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .83 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักศึกษาท่ีมีอายุและระดับชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่ไม่แตกต่างกันแต่นักศึกษาท่ี
มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่แตกต่างกัน 2) ปัจจัย ค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในทิศทางบวก ค่าความสัมพันธ์ = .644 .637 .626 ค่าความสัมพันธ์อยู่
ในระดับสูง 3) ตัวแปรทํานายทั้ง 3 ปัจจัยการเรียนการสอน ปัจจัยค่านิยม, และปัจจัยอิทธิพลกลุ่มเพื่อนสามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมได้ร้อยละ 53 
คําสําคัญ: ปัจจัย, พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม     
 

Abstract 
 

 The  research  aimed  1) to compare  social media using  behavior of students at private 
universities in Bangkok based on the differences of sex, age, and study year,  2) to examine 
relationship of  values, friend influence, and instruction activity to social media using behavior and 3) 
to search for predictive power of value, friend influence, and instruction activity on social media using 
behavior of the sampled students. The samples were 400 undergraduate at private universities in 
Bangkok. The data collecting tool was questionnaire with validity of 0.83 . Statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, analysis of variance, correlation and 
regression analysis. The findings showed that 1) the differences of sex but not age and study 
differently affected social media using behavior of the sutdents at statistical significance of .05; 2) 
value, friend influence, and instruction activity were related to social media using bbehavior at .644, 
.637, and .626 respectively and correlation was high; and 3) value, friend influence, and instrictionn 
activity could collaboratively predict social media using behavior at 53% 
Keywords : Factor, Social media behavior 
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จังหวัดจันทบุร ี
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                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ตาม เพศ  อายุ และระดับชั้นปีท่ีศึกษา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ค่านิยม  อิทธิพลกลุ่มเพ่ือน และกิจกรรมการเรียนการสอนกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษา และ 3) ศึกษา
อํานาจการพยากรณ์ของปัจจัยค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรียนการสอนต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้งานสื่อสังคมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเอกชน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .83 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักศึกษาท่ีมีอายุและระดับชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่ไม่แตกต่างกันแต่นักศึกษาท่ี
มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่แตกต่างกัน 2) ปัจจัย ค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในทิศทางบวก ค่าความสัมพันธ์ = .644 .637 .626 ค่าความสัมพันธ์อยู่
ในระดับสูง 3) ตัวแปรทํานายทั้ง 3 ปัจจัยการเรียนการสอน ปัจจัยค่านิยม, และปัจจัยอิทธิพลกลุ่มเพื่อนสามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมได้ร้อยละ 53 
คําสําคัญ: ปัจจัย, พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม     
 

Abstract 
 

 The  research  aimed  1) to compare  social media using  behavior of students at private 
universities in Bangkok based on the differences of sex, age, and study year,  2) to examine 
relationship of  values, friend influence, and instruction activity to social media using behavior and 3) 
to search for predictive power of value, friend influence, and instruction activity on social media using 
behavior of the sampled students. The samples were 400 undergraduate at private universities in 
Bangkok. The data collecting tool was questionnaire with validity of 0.83 . Statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, analysis of variance, correlation and 
regression analysis. The findings showed that 1) the differences of sex but not age and study 
differently affected social media using behavior of the sutdents at statistical significance of .05; 2) 
value, friend influence, and instruction activity were related to social media using bbehavior at .644, 
.637, and .626 respectively and correlation was high; and 3) value, friend influence, and instrictionn 
activity could collaboratively predict social media using behavior at 53% 
Keywords : Factor, Social media behavior 
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บทนํา 
 การเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารในโลกปัจจุบันได้มีเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เราได้นําระบบ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสื่อสารยุคปัจจุบัน ทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และสามารถติดต่อกันได้ทุก
มุมโลก เพียงแค่เสี้ยววินาที จนทําให้เราเรียกยุคปัจจุบันว่ายุคดิจิตอล ดังบทความของ ไทยรัฐ (2558: online) ได้กล่าว
ว่า  ประเทศไทย มีคนใช้ อินเตอร์เน็ต พุ่งขึ้นเป็นอันดับต้นๆ รวมท้ังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโตขึ้นแบบก้าวกระโดด 
ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ติดอันดับ 1 อันดับ 2 ปัจจุบันประชากร ของประเทศมีอยู่ 60 เกือบ 70 ล้านคน มีคนใช้
อินเตอร์เน็ตเกือบ 45 ล้านคนเข้าไปแล้วจากบทความท่ีกล่าว ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
กลายเป็นปัจจัยท่ี 5 ของมนุษย์ในยุคดิจิตอลนี้  เพราะในสมาร์ทโฟนนอกจากจะมีฟังก์ชั่นต่างๆ ท่ีมากับตัวเคร่ืองแล้ว ยัง
สามารถดาวน์โหลด แอพลิเคชั่นต่างๆ ได้ และท่ีย่ิงไปกว่านั้นรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้
ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ทุกภาคส่วนจึงได้พยายามพัฒนาสินค้าและบริการของ
ตนเองเพื่อตอบรับกับนโยบายการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของรัฐบาล “สื่อสังคม” Newman (2009) อธิบายไว้ว่า สื่อ
สังคมเป็นพลังของการสื่อสารแบบเครือข่ายท่ีทําให้คนสามารถแสดงความเห็นส่งข้อมูลได้อย่างอิสระและก้าวข้าม
ข้อจํากัดของสื่อแบบดั้งเดิม ในเมื่อลักษณะของการสื่อสารออนไลน์ สามารถสร้างบนสนทนา เช่น ให้แสดงความเห็น 
(comment) หรือ เสนอเรื่องของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ได้ ก็ทําให้มีการสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง บางครั้ง บางเรื่อง ยัง
นําไปสู่การสนทนาได้ท้ังในระดับตัวต่อตน เป็นกลุ่มเล็ก หรือ ขยายวงไปสู่การสร้างชุมชนออนไลน์ของคนที่ชอบอะไรๆ 
เหมือนกันได้ด้วย ดังนั้น ในการสร้างศึกษาสื่อออนไลน์สิ่งที่สําคัญคือการ “ศึกษาท่ีบทสนทนา” ซ่ึงรวมถึงการพูดคุย กัน
แสดงความเห็น และการปฏิสัมพันธ์ต่อเรื่องนั้นๆ เพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนาประเด็น การหล่อหลอมความคิด และ
อาจรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เพื่อกําหนดทิศทางของสังคมวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี(2555)ได้ให้ความหมาย
ของบริการเครือข่ายสังคมไว้ว่า เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคมสําหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตเขียน
และอธิบายความสนใจและกิจการที่ได้ทําและเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้ อ่ืนการใช้สื่อสังคมเป็นที่
แพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการใช้งานที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ผู้ส่งข้อมูลสามารถโต้ตอบกับผู้รับข้อมูลได้
ในทันที ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุลศรี  ศรีสารคาม (2554) ท่ีได้กล่าวถึงผลการวิจัยว่ารูปแบบของการใช้สื่อสังคม
ในกระบวนการสื่อข่าวมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้เพื่อความรวดเร็วโดยนํามาใช้เพื่อการรายงานข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์
และจากสถานที่เกิดเหตุการณ์ ซ่ึงสื่อสังคมถูกนําไปใช้ท้ังกระบวนการหาข่าว และเผยแพร่ข่าว ท่ีมีเครือข่ายของข้อมูลเพิ่ม
มากขึ้น มีแหล่งข่าวใหม่เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างในส่วนของ รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันก็มีช่องทางการถ่ายทอดสดผ่านสื่อ
สังคมนอกเหนือจากการออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ เพราะสามารถตอบโต้พูดคุยกับผู้ชมได้ สามารถรู้ฟีดแบ็คได้ 
 สําหรับการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 นั้นทําให้เราต้องปรับวิธีการและระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึง ดร.ชวลิต โพธิ์นคร  ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันการศึกษาอยู่ในยุค 4.0 โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันมีจํานวนมาก ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการค้นหาและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้นสื่อสังคมจึงถูกนํามาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการ
ส่งงานหรือการทํางานผ่านระบบเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างความสะดวกต่อการส่งงานของครูและนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กานดา รุณนะพงศา, วิทย์ ครุฑคา, และอนันต์ เจ่าสกุล (2553) ท่ีกล่าวว่าปัจจุบันเว็บไซต์เครือข่ายสังคมถูก
นํามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในหลากหลายด้านเช่น ภาครัฐใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ภาคการศึกษา
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ภาคเอกชนใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การตลาด เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิจารย์ พานิช (2555) ท่ีได้กล่าวว่าการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้
ปรับเปลี่ยนจากระบบการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้บรรยายแต่ผู้เดียวมาเป็นการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอนและครู
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้ชี้แนะ การเรียนการสอนแบบเดิมท่ีครูเป็นศูนย์กลางไม่สามารถช่วยให้นักเรียนเกิด
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้ดีพอ ดังนั้นครูจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและเข้าใจบทบาทของนักเรียนและครู             
ท่ีถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะที่สําคัญและจําเป็นอยู่เสมอจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

แม้ว่าสื่อสังคมจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีโทษและข้อเสียเช่นกันจากการใช้งานอย่างแพร่หลายของสื่อสังคม
ท่ีเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ทําให้เราได้เห็นภาพของการเดินตามท้องถนนหรือคนผู้คนนั่งทําธุระอยู่ตามจุดต่างๆ ล้วน
แล้วแต่ถือโทรศัพท์ติดตัวและใช้งานอยู่ตลอดเวลา จนบางครั้งคนเหล่านั้นก็มีเวลาอยู่กับการใช้งานกับโทรศัพท์ ท่ีดูจะมาก
จนเกินไป จนทําให้เราได้คําท่ีเรียกสังคมเหล่านั้นว่า “สังคมก้มหน้า” เพราะทุกคนมัวแต่คุยผ่านระบบ สื่อสังคมทั้งสิ้น
บางครั้งสังคมที่มัวแต่ก้มหน้าก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างท่ีเราจะเห็นได้จากข่าวท่ัวไปคือ อุบัติเหตุ ปัญหา
อาชญากรรมและปัญหาการถูกโจรกรรมยิ่งผู้คนนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเท่าใดย่อมเปิดช่องทางหรือโอกาสให้ผู้ท่ีไม่
ประสงค์ดีแฝงตัวเข้าไปล่อลวง แสวงหาประโยชน์หรือกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายมากขึ้นเป็นเงาตามตัว 

จากความสําคัญและปัญหาของการใช้สื่อสังคมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  โดยผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาตามเพศ อายุ และระดับชั้นปีท่ีศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยค่านิยมอิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอนกับพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 3. เพื่อศึกษาอํานาจการพยากรณ์ของปัจจัยค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอนต่อ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนประมาณ 
200,000 คน (ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. 2558)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน  400  คน  
ได้มาจากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  ทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane 1973) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 ผู้วิจัยได้ทําการจับฉลากเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงจับฉลากออกมาได้ 4 
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยสยาม
และแบ่งจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนในตารางได้มหาวิทยาลัยละ 100 คน เมื่อทําการเก็บข้อมูลครบทั้ง 400 คน แล้ว
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามทั้ง 400 ฉบับ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ  

สถิติท่ีผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์ค่าt การวิเคราะห์ค่า F ค่า Correlation  และการหาค่า Regression 
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 

พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เป็นเพศหญิงจํานวน 246 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.50 เพศชาย จํานวน 154 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.50 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 และส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 2
คิดเป็นร้อยละ 28.80 

เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ส่วนใหญ่จะใช้ โทรศัพท์มือถือจํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ระยะเวลา
ในการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 20–30 นาที จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.58 ระยะเวลาที่
ใช้สื่อสังคมต่อวันส่วนใหญ่จะใช้เวลารวม 2–3 ชั่วโมงต่อวัน จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 

กลุ่มตัวอย่างใช้งานสื่อสังคมเพราะค่านิยมในระดับมาก เฉลี่ย 3.94 และมีค่า S.D. ท่ี .50 ใช้งานสื่อสังคมเพราะ
อิทธิพลกลุ่มเพื่อนในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และค่า S.D. เฉลี่ยท่ี .57  ใช้งานสื่อสังคมเพราะกิจกรรมการเรียน
การสอนมาก ท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และค่าS.D. เฉลี่ยที่ .57 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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แม้ว่าสื่อสังคมจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีโทษและข้อเสียเช่นกันจากการใช้งานอย่างแพร่หลายของสื่อสังคม
ท่ีเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ทําให้เราได้เห็นภาพของการเดินตามท้องถนนหรือคนผู้คนนั่งทําธุระอยู่ตามจุดต่างๆ ล้วน
แล้วแต่ถือโทรศัพท์ติดตัวและใช้งานอยู่ตลอดเวลา จนบางครั้งคนเหล่าน้ันก็มีเวลาอยู่กับการใช้งานกับโทรศัพท์ ท่ีดูจะมาก
จนเกินไป จนทําให้เราได้คําท่ีเรียกสังคมเหล่าน้ันว่า “สังคมก้มหน้า” เพราะทุกคนมัวแต่คุยผ่านระบบ สื่อสังคมทั้งสิ้น
บางครั้งสังคมที่มัวแต่ก้มหน้าก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างท่ีเราจะเห็นได้จากข่าวทั่วไปคือ อุบัติเหตุ ปัญหา
อาชญากรรมและปัญหาการถูกโจรกรรมยิ่งผู้คนนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเท่าใดย่อมเปิดช่องทางหรือโอกาสให้ผู้ท่ีไม่
ประสงค์ดีแฝงตัวเข้าไปล่อลวง แสวงหาประโยชน์หรือกระทําในสิ่งท่ีผิดกฎหมายมากขึ้นเป็นเงาตามตัว 

จากความสําคัญและปัญหาของการใช้สื่อสังคมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  โดยผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาตามเพศ อายุ และระดับชั้นปีท่ีศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยค่านิยมอิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอนกับพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 3. เพื่อศึกษาอํานาจการพยากรณ์ของปัจจัยค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอนต่อ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนประมาณ 
200,000 คน (ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. 2558)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน  400  คน  
ได้มาจากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  ทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane 1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
ร้อยละ 95 ผู้วิจัยได้ทําการจับฉลากเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงจับฉลากออกมาได้ 4 
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยสยาม
และแบ่งจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนในตารางได้มหาวิทยาลัยละ 100 คน เม่ือทําการเก็บข้อมูลครบทั้ง 400 คน แล้ว
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามทั้ง 400 ฉบับ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ  

สถิติท่ีผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์ค่าt การวิเคราะห์ค่า F ค่า Correlation  และการหาค่า Regression 
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 

พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เป็นเพศหญิงจํานวน 246 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.50 เพศชาย จํานวน 154 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.50 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 และส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 2
คิดเป็นร้อยละ 28.80 

เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ส่วนใหญ่จะใช้ โทรศัพท์มือถือจํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ระยะเวลา
ในการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 20–30 นาที จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.58 ระยะเวลาที่
ใช้สื่อสังคมต่อวันส่วนใหญ่จะใช้เวลารวม 2–3 ชั่วโมงต่อวัน จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 

กลุ่มตัวอย่างใช้งานสื่อสังคมเพราะค่านิยมในระดับมาก เฉลี่ย 3.94 และมีค่า S.D. ท่ี .50 ใช้งานสื่อสังคมเพราะ
อิทธิพลกลุ่มเพื่อนในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และค่า S.D. เฉลี่ยท่ี .57  ใช้งานสื่อสังคมเพราะกิจกรรมการเรียน
การสอนมาก ท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และค่าS.D. เฉลี่ยที่ .57 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในด้านการเรียนมากที่สุด (Mean = 3.07) รองลงมาคือด้านธุรกิจ (Mean 

= 2.95) รองลงมาคือด้านเพื่อนและครอบครัว (Mean = 2.94) และลําดับสุดท้ายคือด้านบันเทิง (Mean = 2.78)   โดย
ทุกด้านจะอยู่ในระดับท่ีเหมือนกันคือมีพฤติกรรมการใช้งานอยู่ในระดับบ่อยมาก 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมที่แตกต่างกัน 
ตารางที่  1  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมรายด้านทั้ง  4  ด้าน 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
ชาย หญิง 

t P
Mean S.D. Mean S.D. 

ด้านการเรียน 3.10 .61 3.05 .64 .69 .24
ด้านเพื่อนและครอบครัว 3.05 .62 2.88 .70 2.51 .42
ด้านเพื่อความบันเทิง 3.03 .64 2.89 .68 1.98 .39
ด้านธุรกิจ 2.87 .77 2.72 .81 1.75 .69

รวม 3.04 .04 2.91 .03 1.89 .25
จากตารางที่ 1 พบว่า เพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ย ท่ีไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ .05 ( t =.1.89, -Value = .25) 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างอายุของนักศึกษากับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม F P-Value
ด้านการเรียน 1.59 .16
ด้านเพื่อนและครอบครัว 6.81 .00
ด้านบันเทิง 1.79 .11
ด้านธุรกิจ 3.99 .00

รวม 4.09 .00
ตารางที่ 2 พบว่าอายุท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมโดยเฉลี่ย ท่ีแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  

.05 (F =4.09, -Value = .00) 
ตารางที่  3 ตารางแสดงการเปรยีบเทียบระหว่างระดับชั้นปีท่ีศึกษากับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม F P-Value
ด้านการเรียน 
ด้านเพื่อนและครอบครัว .23 .87
ด้านบันเทิง 2.78 .04
ด้านธุรกิจ .38 .76

รวม .34 .79
จากตารางที่ 3ระดับชั้นปีท่ีศึกษาท่ีแตกต่าง มีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมโดยเฉลี่ย ท่ีไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 ( F =.34P-Value = .79) 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่  1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ( เพศ , อายุ และระดับชั้นปีท่ีศึกษา ) ท่ีแตกต่าง
กัน  มีพฤติกรรมการใช้ท่ีแตกต่างกัน ได้ ดังนี้ 

เพศ  ต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมที่  ไม่แตกต่างกัน 
 อายุ  ตา่งกัน  มีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมที่  แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา  ต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมที่  ไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจัยค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
งานสื่อสังคม 
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่านยิม  กับ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
  ค่านิยม พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
ค่านิยม Pearson Correlation 1    .62** 
 Sig. (2-tailed)  .00 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม Pearson Correlation .62** 1 
 Sig. (2-tailed) .00  

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ท่ีระดับ
นัยสําคัญ  .05(r = 0.62 P-value = .00)   
ตารางที่  5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลกลุ่มเพื่อน  กับ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 

  พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม อิทธิพลกลุ่มเพื่อน 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม Pearson Correlation 1 .63 

Sig. (2-tailed)  .00 
   

อิทธิพลกลุ่มเพื่อน 
 

Pearson Correlation               .63**             1 
Sig. (2-tailed)               .00  
   

จากตารางที่ 5 พบว่า อิทธิพลกลุ่มเพื่อน  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 (r = 0.63   P-value  = 0.00) 
ตารางที่  6 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน  กับ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
  พฤติกรรมการใช้ 

สื่อสังคม 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม Pearson Correlation 1 .62** 

 Sig. (2-tailed)  .00 
กิจกรรมการเรียนการสอน Pearson Correlation .62** 1 

 Sig. (2-tailed) .00  
จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05   (r = 0.62, P-value  = 0.00)  
สรุปการทดสอบสมมติฐาน  ข้อที่  2 ปัจจัยค่านยิม ปัจจัยอิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05   (r = 0.62, 
P-value  = 0.00)  
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัย ค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรียนการสอน พยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ได้ 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่านยิม  กับ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
  ค่านิยม พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
ค่านิยม Pearson Correlation 1    .62** 
 Sig. (2-tailed)  .00 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม Pearson Correlation .62** 1 
 Sig. (2-tailed) .00  

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ท่ีระดับ
นัยสําคัญ  .05(r = 0.62 P-value = .00)   
ตารางที่  5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลกลุ่มเพื่อน  กับ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 

  พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม อิทธิพลกลุ่มเพื่อน 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม Pearson Correlation 1 .63 

Sig. (2-tailed)  .00 
   

อิทธิพลกลุ่มเพื่อน 
 

Pearson Correlation               .63**             1 
Sig. (2-tailed)               .00  
   

จากตารางที่ 5 พบว่า อิทธิพลกลุ่มเพื่อน  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 (r = 0.63   P-value  = 0.00) 
ตารางที่  6 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน  กับ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
  พฤติกรรมการใช้ 

สื่อสังคม 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม Pearson Correlation 1 .62** 

 Sig. (2-tailed)  .00 
กิจกรรมการเรียนการสอน Pearson Correlation .62** 1 

 Sig. (2-tailed) .00  
จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05   (r = 0.62, P-value  = 0.00)  
สรุปการทดสอบสมมติฐาน  ข้อที่  2 ปัจจัยค่านยิม ปัจจัยอิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05   (r = 0.62, 
P-value  = 0.00)  
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัย ค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรียนการสอน พยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ได้ 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ตารางที่  7 ตารางการทดสอบอํานาจพยากรณ์ของตัวแปร ท้ัง 3 ตัวได้แก่ ค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน ท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม    

ตัวแปรอิสระ R. B Beta T Sig 
1.ค่านิยม 
2.อิทธิพลกลุ่มเพื่อน 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 .62 
 .63 
 .62 

  .31 
  .27 
  .28 

    .27 
    .27 
    .29 

   5.88 
   5.55 
   6.33 

    0.00 
    0.00 
    0.00 

r = 0.72  , Adjust R2 = .53, F = 149.60, p < 0.00 
จากตารางที่  7 จากตารางสรุปได้ดังนี้    

ปัจจัยค่านิยมอิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมได้
ร้อยละ53  เรียงตามลําดับความสําคัญได้แก่ ปัจจยัเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน ค่านิยมและอิทธิพลกลุ่มเพื่อน โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย  เท่ากับ .29 .27 .27 ตามลําดับและมีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 ทุกปัจจัย 
 
สรุปการทดสอบสมมติฐาน  ข้อที่ 3 ปัจจัยค่านิยม  อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนได้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยจะพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่วนมากจะใช้โทรศัพท์มือถือในการใช้งานกับสื่อสังคม
เป็นหลักเนื่องจากนักศึกษาทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับทางบ้านหรือเพื่อนๆอยู่
แล้ว  นักศึกษาคิดว่าการใช้งานสื่อสังคมจะทําให้ตนเองดูทันสมัย ทันโลก เพราะสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา
และช่วยเรื่องการประสานงานต่างๆ ให้สะดวกราบรื่นเพราะสามารถติดต่อกันได้หลายๆ คนในคราวเดียวกัน แต่ท้ังนี้
ท้ังนั้นนักศึกษาก็รู้ดีว่าการใช้สื่อสังคมนั้นเป็นดาบสองคม คือมีท้ังประโยชน์เมื่อใช้อย่างถูกวิธีและจะให้โทษถ้าใช้งานโดยที่
ไม่รู้จักขอบเขต การใช้งานสื่อสังคมในด้านอิทธิพลกลุ่มเพื่อน ใช้เพื่อรับรู้การเคลื่อนไว้ของกันและกันมากที่สุด เช่นใน
ลักษณะของการเช็คอินสถานท่ี หรือการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อสังคมเพื่อให้เพื่อนๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีตนเองได้นําเสนอ และมีการใช้งานในเรื่องของเพื่อนในระดับท่ีมาก การใช้งานสื่อสังคมในเรื่องการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมากในเช่นเดียวกัน ซ่ึงนักศึกษาได้ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอนในการส่งงานและการติดต่อกับ
อาจารย์เช่น การประชุมสายเพ่ือคุยกันหลายๆ คนทางแอพลิเคชั่นต่างๆ หรือการใช้ e-learning ในการสัมมนา 
 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จะมีการใช้ Facebook และ Line ในระดับท่ีบ่อย
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุท่ี Facebook เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด
เนื่องจาก เป็นลักษณะของเครือข่ายสังคมประเภทชุมชนออนไลน์ ท่ีช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่ 
สามารถส่งข้อความแลกเปล่ียนสิ่งที่สนใจร่วมกัน สามารถสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิด และแอพลิเคชั่น Line ก็เป็นสื่อท่ีเรา
สามารถส่งข้อความแบบตอบโต้กันได้โดยทันทีด้วยการใช้บริการจากอินเตอร์เน็ต จึงทําให้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมเหมือน
การส่งข้อความทางโทรศัพท์ (message) ท่ีปกติจะเสียค่าใช้จ่ายท่ีข้อความละ 3 บาท และ Line ก็ยังพัฒนาให้เป็นชุมชน
ท่ีมีลักษณะคล้ายกับ Facebook แต่จะต่างกันตรงที่คนที่เป็นเพื่อนคือคนที่มีรายชื่ออยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้นั่นเอง 
พฤติกรรมรายด้านของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สื่อสังคมในด้านการเรียน ด้านเพื่อนและครอบครัว ด้านความบันเทิง และด้าน
ธุรกิจ ในระดับท่ีบ่อย เท่าๆ กันทุกด้านซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจตน์สฤษฎิ์สังขพันธ์และคณะ (2555) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เข้างานโปรแกรมสนทนาออนไลน์มากท่ีสุด คือ โปรแกรม Facebook เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน 
พบว่า ผลกระทบการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการดําเนินชีวิตด้านการใช้ชีวิตประจําวันมี ผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านการศึกษามีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมรายด้าน 
พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในด้านการเรียน  ด้านเพื่อนและครอบครัว ด้านความบันเทิง และ
ด้านธุรกิจท่ีไม่แตกต่างกัน  เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็สามารถใช้งานสื่อสังคมได้ในทุกรูปแบบ เนื่องจาก
ในยุคดิจิตอลนี้จะหยิบจับเรื่องใดๆ ก็จะมีเรื่องการทํากิจกรรมผ่านสื่อสังคมต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้องเสมอแต่ในเรื่องของการ

เปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม กลับพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่แตกต่างกัน
ในด้านเพื่อนและครอบครัว และด้านธุรกิจ อาจจะเป็นเพราะว่าในระดับอายุท่ีต่ําสุดของระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ยังคงมีความเป็นเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการปรับตัวเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถปรับตัวได้
อย่างเต็มท่ี  การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนย่อมอยู่ในระดับท่ีมากกว่า ส่วนในเรื่องการใช้เพื่อธุรกิจก็เช่นกัน 
นักศึกษาท่ีเพ่ิงเข้าใหม่ยังต้องใช้การปรับตัวเพ่ือเรียนระดับมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถใช้สื่อสังคมในเรื่องของธุรกิจได้มาก
เท่ากับนักศึกษาในระดับชั้นที่โตกว่า  ส่วนระดับอายุท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่ไม่แตกต่างกันในเรื่องของ
การเรียนและเพื่อความบันเทิง เนื่องจากส่วนของด้านการเรียนมีตัวแปรของระบบมหาวิทยาลัย จึงทําให้การใช้งานเพื่อ
การเรียนที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ ส่วนเรื่องความบันเทิงทุกคนสามารถใช้งานสื่อสังคมเพื่อความบันเทิงได้เท่าๆกัน  ใน
เรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างชั้นปีท่ีศึกษากับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม พบว่าระดับชั้นปีท่ีศึกษาที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใชง้านสื่อสังคมที่ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน คือด้านการเรียน ด้านเพื่อนและครอบครัว ด้านเพื่อความบันเทิง
และด้านธุรกิจ เนื่องจากนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จะแตกต่างกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ตรงท่ีมีความ
เข้มข้นในด้านวิชาการสูง และเป็นการเรียนเพ่ือที่จะมุ่งสู่ความสําเร็จในชีวิตจึงมีกรอบและมีขอบเขตในชีวิตชัดเจนพอกัน
ในทุกระดับชั้นปี จึงไม่เกิดความแตกต่างของการใช้งานกับสื่อสังคมมากนัก 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม พบว่าท้ังปัจจัยค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอนล้วนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาในทิศทางเดียวกันท้ังสิ้น หมายถึงถ้าค่านิยมในการใช้สื่อสังคมมี
มากขึ้นก็จะส่งผลกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมมากตามข้ึนด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างให้เห็นในเรื่องค่านิยมในการใช้งานการ
ถ่ายทอดสดผ่านสื่อ Facebook จากแต่ก่อนที่ไม่สามารถทําได้ แต่ตอนนี้ทาง Facebook ได้พัฒนาโปรแกรมการ
ถ่ายทอดสด ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับการได้ออกอากาศผ่านทีวี โดยท่ีเราไม่ต้องเสียเงินไปซ้ือเวลาแพงๆ จากช่องเพื่อโปรโมท
ตัวเองและสินค้า ตอนนี้คนที่ใช้สื่อสังคมส่วนใหญ่ก็หันมาใช้การถ่ายทอดสดในการขายของ รวมถึงผู้ซ้ือก็สามารถเห็นของ
โดยท่ีตนเองไม่ต้องออกไปนอกบ้านเพื่อหาซื้อของเหล่านี้เช่นกัน ดังทฤษฎีของการสื่อสารของแบนเนอร์ ท่ีอธิบาย
องค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้วย 1. ผู้ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมี
ความสามารถในการเข้ารหัส (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีเจตคติท่ีดีต่อผู้รับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของ
ผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย 2. ข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี่ยวข้องทางด้าน
เนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร 3. ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึงการท่ีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับ
ได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส 
หรือการได้กลิ่น 4. ผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความชํานาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหัส
สาร” (decode) เป็นผู้ท่ีมีเจตคติ ระดับความรู้ และพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม เช่นเดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่งสาร
จึงจะทําให้การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบอํานาจพยากรณ์ของตัวแปรท้ัง 3 ตัว คือ ค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมพบว่า ค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนสามารถพยากรณ์พฤติกรรมที่มีต่อการใช้งานสื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนได้โดยกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นปัจจัยอันดับแรกท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกใช้งานสื่อสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบวิทย์ พิริยะ
วัฒ (2553) ท่ีได้กล่าวว่ากิจกรรมการเรียนการสอนการใช้โซเชียลมีเดียในการเรียนการสอน เป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบัน ท่ี
ครูผู้สอนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอีกทางหนึ่งด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญ์  ผลภาษี (2554) ซ่ึงผลการวิจัยให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ในฐานะนักศึกษาและเยาวชนมีความสนใจและใส่ใจในเนื้อหาและกิจกรรมของชั้นเรียนผ่านการเข้าถึงผู้ร่วมชั้นเรียนและ
ผู้สอนผ่านพื้นที่สังคมออนไลน์ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ย่ิงไปกว่านั้น 
การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านพื้นที่
การสื่อสารด้วยสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการสื่อสารในห้องเรียนตามธรรมดาอีกด้วย จากงานวิจัยท่ีผู้วิจัยได้
ยกตัวอย่างจะเห็นได้ว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ความสําคัญกับการใช้สื่อสังคมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก 
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเริ่มท่ีจะพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันกับยุคไทยแลนด์ 4.0 มากข้ึน ตัวนักศึกษาเองก็จะ
พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และในปัจจุบันนี้บางมหาวิทยาลัยก็มีกระบวนการเรียนการสอน
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แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม กลับพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่แตกต่างกัน
ในด้านเพื่อนและครอบครัว และด้านธุรกิจ อาจจะเป็นเพราะว่าในระดับอายุท่ีต่ําสุดของระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ยังคงมีความเป็นเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการปรับตัวเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถปรับตัวได้
อย่างเต็มท่ี  การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนย่อมอยู่ในระดับท่ีมากกว่า ส่วนในเรื่องการใช้เพื่อธุรกิจก็เช่นกัน 
นักศึกษาท่ีเพิ่งเข้าใหม่ยังต้องใช้การปรับตัวเพ่ือเรียนระดับมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถใช้สื่อสังคมในเรื่องของธุรกิจได้มาก
เท่ากับนักศึกษาในระดับชั้นที่โตกว่า  ส่วนระดับอายุท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่ไม่แตกต่างกันในเรื่องของ
การเรียนและเพื่อความบันเทิง เนื่องจากส่วนของด้านการเรียนมีตัวแปรของระบบมหาวิทยาลัย จึงทําให้การใช้งานเพื่อ
การเรียนที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ ส่วนเรื่องความบันเทิงทุกคนสามารถใช้งานสื่อสังคมเพื่อความบันเทิงได้เท่าๆกัน  ใน
เรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างชั้นปีท่ีศึกษากับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม พบว่าระดับชั้นปีท่ีศึกษาที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใชง้านสื่อสังคมที่ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน คือด้านการเรียน ด้านเพื่อนและครอบครัว ด้านเพื่อความบันเทิง
และด้านธุรกิจ เนื่องจากนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จะแตกต่างกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ตรงท่ีมีความ
เข้มข้นในด้านวิชาการสูง และเป็นการเรียนเพ่ือที่จะมุ่งสู่ความสําเร็จในชีวิตจึงมีกรอบและมีขอบเขตในชีวิตชัดเจนพอกัน
ในทุกระดับชั้นปี จึงไม่เกิดความแตกต่างของการใช้งานกับสื่อสังคมมากนัก 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม พบว่าท้ังปัจจัยค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการสอนล้วนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของนักศึกษาในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น หมายถึงถ้าค่านิยมในการใช้สื่อสังคมมี
มากขึ้นก็จะส่งผลกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมมากตามข้ึนด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างให้เห็นในเรื่องค่านิยมในการใช้งานการ
ถ่ายทอดสดผ่านสื่อ Facebook จากแต่ก่อนที่ไม่สามารถทําได้ แต่ตอนนี้ทาง Facebook ได้พัฒนาโปรแกรมการ
ถ่ายทอดสด ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับการได้ออกอากาศผ่านทีวี โดยท่ีเราไม่ต้องเสียเงินไปซ้ือเวลาแพงๆ จากช่องเพื่อโปรโมท
ตัวเองและสินค้า ตอนนี้คนที่ใช้สื่อสังคมส่วนใหญ่ก็หันมาใช้การถ่ายทอดสดในการขายของ รวมถึงผู้ซ้ือก็สามารถเห็นของ
โดยท่ีตนเองไม่ต้องออกไปนอกบ้านเพื่อหาซื้อของเหล่าน้ีเช่นกัน ดังทฤษฎีของการสื่อสารของแบนเนอร์ ท่ีอธิบาย
องค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้วย 1. ผู้ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมี
ความสามารถในการเข้ารหัส (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีเจตคติท่ีดีต่อผู้รับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของ
ผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย 2. ข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี่ยวข้องทางด้าน
เนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร 3. ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึงการท่ีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับ
ได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส 
หรือการได้กลิ่น 4. ผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความชํานาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหัส
สาร” (decode) เป็นผู้ท่ีมีเจตคติ ระดับความรู้ และพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม เช่นเดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่งสาร
จึงจะทําให้การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบอํานาจพยากรณ์ของตัวแปรท้ัง 3 ตัว คือ ค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมพบว่า ค่านิยม อิทธิพลกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนสามารถพยากรณ์พฤติกรรมที่มีต่อการใช้งานสื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนได้โดยกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นปัจจัยอันดับแรกท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกใช้งานสื่อสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบวิทย์ พิริยะ
วัฒ (2553) ท่ีได้กล่าวว่ากิจกรรมการเรียนการสอนการใช้โซเชียลมีเดียในการเรียนการสอน เป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบัน ท่ี
ครูผู้สอนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอีกทางหนึ่งด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญ์  ผลภาษี (2554) ซ่ึงผลการวิจัยให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ในฐานะนักศึกษาและเยาวชนมีความสนใจและใส่ใจในเนื้อหาและกิจกรรมของชั้นเรียนผ่านการเข้าถึงผู้ร่วมชั้นเรียนและ
ผู้สอนผ่านพื้นที่สังคมออนไลน์ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีย่ิงไปกว่านั้น 
การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านพื้นที่
การสื่อสารด้วยสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการสื่อสารในห้องเรียนตามธรรมดาอีกด้วย จากงานวิจัยท่ีผู้วิจัยได้
ยกตัวอย่างจะเห็นได้ว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ความสําคัญกับการใช้สื่อสังคมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก 
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเริ่มท่ีจะพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันกับยุคไทยแลนด์ 4.0 มากข้ึน ตัวนักศึกษาเองก็จะ
พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และในปัจจุบันนี้บางมหาวิทยาลัยก็มีกระบวนการเรียนการสอน



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อกระจายความรู้ไปสู่ถานที่ท่ีห่างไกลความเจริญ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น เพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญย่ิงขึ้น 
 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรทําการวิจัยท่ีในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการรับสารจากสื่อสังคมในรูปแบบลามกอนาจาร ซ่ึงเรา
สามารถเห็นภาพเหล่านี้ได้ท่ัวไปตามสื่อสังคมต่างๆ และอาจจะทําให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมเพิ่มมากข้ึน 
 2. ควรทําการวิจัยเรื่องการใช้สื่อสังคมในการเรียนออกมาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพให้มากข้ึน เพื่อจะได้มีข้อมูล
ในการนํามาพัฒนาระบอบการศึกษาให้ตอบรับกับสภาพความเป็นจริงทางสงัคม 
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อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

181

บทความวิจัยภาคบรรยาย
(Oral Presentation)

สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

วันที่  19 - 20 ธันวาคม 2560

ณ หอประชุมสิริร�าไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี



แนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและตอ่ต้านการทุจริตให้กับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

Guideline to construct the values integrity and anti-corruption for students 
in Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ด้านค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของ

นักศึกษา   2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาวิธีการ
สร้าง ภาคีเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา โดยใช้พ้ืนที่ศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นํานักศึกษา และนักศึกษาท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน 100 คน โดยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต คือ (1) นักศึกษามีหน้าท่ีเรียน
เพียงอย่างเดียว ไม่เข้าใจ ปัญหาทุจริต (2) อาจารย์ภายในส่วนใหญ่ ไม่ให้ความสําคัญกับการสอน เรื่อง ค่านิยมสุจริต  
และการต่อต้านทุจริต มุ่งสอนแต่เนื้อหาท่ีตนเองรับผิดชอบ เท่านั้น (3) เจ้าหน้าท่ีภายใน ไม่ให้ความสําคัญกับค่านิยม
สุจริตและการต่อต้านการทุจริต เช่น พักเที่ยงเกินเวลา เป็นต้น (4) มหาวิทยาลัยขาดการส่งเสริมเรื่อง การสร้างค่านิยม
สุจริตและต่อต้านการทุจริต เห็นเพียงป้ายประชาสัมพันธ์ เท่านั้น (5) นักศึกษาสนใจแต่ตนเองและพวกพ้อง ไม่สนใจใน
ปัญหาของการทุจริต เช่น เห็นเพื่อนนักศึกษาบางคนลอกข้อสอบ แต่ไม่กล้าแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบ เพราะกลัวเพ่ือนเกลียด 
เป็นต้น และ (6) นักศึกษาไม่กล้าร้องเรียนพฤติกรรมการทุจริตของอาจารย์ เช่น การไม่เข้าสอนโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เพราะกลัวอาจารย์เกลียดและอาจถูกกลั่นแกล้งได้ 2) แนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต คือ 
ยึดหลักแนวคิดสังคมวิทยาท่ีเชื่อว่ากระบวนการทางสังคมเป็นกระบวนการสําคัญที่ทําให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
โดยบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคมและสร้างค่านิยม ได้แก่ พ่อ-แม่, ครู, เพ่ือน, พระสงฆ์ และสื่อมวลชน  
และ 3) วิธีการสร้าง ภาคีเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริต คือ ยึดหลักแนวคิดของ Mathews (1996) ท้ังหมด 6 ข้อ 
ดังนี้ (1) โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชน (2) กระบวนการตัดสินใจของชุมชนในเรื่องส่วนรวม (3) ลักษณะของผู้นํา
ในชุมชน (4) รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมของประชาชน (5) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานต่างๆ (6) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความร่วมมือ 
คําสําคัญ: ค่านิยมสุจริต, ต่อต้านการทุจริต, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

Abstract 
 

The purposes of this research are 1) to study the situation on the values of integrity and anti-
corruption for students 2) to study guidelines to construct values of integrity and anti-corruption for student 
and 3) to study the methods of creating integrity and anti-corruption networks. The study area is Nakhon 
Ratchasima Rajabhat University. The sample group consists of 100 people: student leaders and students 
who are interested in joining the project. The method used in this research is participatory action research 
(PAR). The result shows that 1) situation on the values of integrity and anti-corruption is (1) Students are 
solely responsible for their studies. Do not Understand the Problem of Corruption (2) Most Professors 
Do not focus on teaching integrity and anti-corruption. Teachers only focus on their own contents. (3) 
Internal staff. Do not focus on the values of good faith and anti-corruption, such as lunch break over 
time. The construction of integrity and Anti-Corruption can to seen only publicity signs. (5) Students 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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แนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและตอ่ต้านการทุจริตให้กับนกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

Guideline to construct the values integrity and anti-corruption for students 
in Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ด้านค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของ

นักศึกษา   2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาวิธีการ
สร้าง ภาคีเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา โดยใช้พ้ืนที่ศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นํานักศึกษา และนักศึกษาท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน 100 คน โดยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต คือ (1) นักศึกษามีหน้าท่ีเรียน
เพียงอย่างเดียว ไม่เข้าใจ ปัญหาทุจริต (2) อาจารย์ภายในส่วนใหญ่ ไม่ให้ความสําคัญกับการสอน เรื่อง ค่านิยมสุจริต  
และการต่อต้านทุจริต มุ่งสอนแต่เนื้อหาท่ีตนเองรับผิดชอบ เท่านั้น (3) เจ้าหน้าท่ีภายใน ไม่ให้ความสําคัญกับค่านิยม
สุจริตและการต่อต้านการทุจริต เช่น พักเที่ยงเกินเวลา เป็นต้น (4) มหาวิทยาลัยขาดการส่งเสริมเรื่อง การสร้างค่านิยม
สุจริตและต่อต้านการทุจริต เห็นเพียงป้ายประชาสัมพันธ์ เท่านั้น (5) นักศึกษาสนใจแต่ตนเองและพวกพ้อง ไม่สนใจใน
ปัญหาของการทุจริต เช่น เห็นเพื่อนนักศึกษาบางคนลอกข้อสอบ แต่ไม่กล้าแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบ เพราะกลัวเพ่ือนเกลียด 
เป็นต้น และ (6) นักศึกษาไม่กล้าร้องเรียนพฤติกรรมการทุจริตของอาจารย์ เช่น การไม่เข้าสอนโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เพราะกลัวอาจารย์เกลียดและอาจถูกกลั่นแกล้งได้ 2) แนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต คือ 
ยึดหลักแนวคิดสังคมวิทยาท่ีเชื่อว่ากระบวนการทางสังคมเป็นกระบวนการสําคัญท่ีทําให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
โดยบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคมและสร้างค่านิยม ได้แก่ พ่อ-แม่, ครู, เพื่อน, พระสงฆ์ และสื่อมวลชน  
และ 3) วิธีการสร้าง ภาคีเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริต คือ ยึดหลักแนวคิดของ Mathews (1996) ท้ังหมด 6 ข้อ 
ดังนี้ (1) โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชน (2) กระบวนการตัดสินใจของชุมชนในเรื่องส่วนรวม (3) ลักษณะของผู้นํา
ในชุมชน (4) รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมของประชาชน (5) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานต่างๆ (6) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความร่วมมือ 
คําสําคัญ: ค่านิยมสุจริต, ต่อต้านการทุจริต, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

Abstract 
 

The purposes of this research are 1) to study the situation on the values of integrity and anti-
corruption for students 2) to study guidelines to construct values of integrity and anti-corruption for student 
and 3) to study the methods of creating integrity and anti-corruption networks. The study area is Nakhon 
Ratchasima Rajabhat University. The sample group consists of 100 people: student leaders and students 
who are interested in joining the project. The method used in this research is participatory action research 
(PAR). The result shows that 1) situation on the values of integrity and anti-corruption is (1) Students are 
solely responsible for their studies. Do not Understand the Problem of Corruption (2) Most Professors 
Do not focus on teaching integrity and anti-corruption. Teachers only focus on their own contents. (3) 
Internal staff. Do not focus on the values of good faith and anti-corruption, such as lunch break over 
time. The construction of integrity and Anti-Corruption can to seen only publicity signs. (5) Students 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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are interested in themselves and their fellow students. They ignore the problem of corruption such as 
when seeing some fellow students copying the exam, they do not dare inform the exam teacher. (6) 
Students do not dare to complain about the teacher's dishonesty, such as not teaching without 
notice. They just fear of teacher’s hatred and as being persecuted. 2) guideline to construct values of 
integrity and anti-corruption is to follow a sociological theory which believes that social process is an 
important process which enables individuals to learn to live with others. People who play an 
important role in socialization and creates values are parents, teachers, friends, monks, and mass 
media and 3) the methods of creating integrity and anti-corruption networks is in line with Mathews 
concepts (1996) which consist of 6 factors including (1) community social infrastructure (2) community 
decision making process (3) community leader character (4) public opinion model (5) works (6) a sense of 
community and community norms about cooperation 
Keywords: values integrity, anti-corruption, students, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
 
บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 จนถึงแผนปัจจุบัน
ฉบับท่ี 12 เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 56 ปี ซ่ึงเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในลักษณะของการพัฒนาเฉพาะทางไม่ใช่การพัฒนา
แบบองค์รวม  ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโดยการเลียนแบบตะวันตก ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีมุ่งพัฒนาขนาดใหญ่หรือมหภาค 
ด้านสังคมที่มุ่งเน้นการบริโภคนิยมยึดความสะดวกสบาย พ่ึงพาคนอื่นใช้เงินนําหน้าปัญญาตามหลัง ด้านการเมืองมีการ  
ซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ส่วนการพัฒนาไม่คํานึงถึงความสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ปัญหาดังกล่าวนับ
วันที่จะสลับซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงจากข้อมูลขององค์กร 
ต้านคอร์รัปชัน ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตมากกว่า 3 แสนล้านบาท  
นับเป็นเงินจํานวนมหาศาลท่ีสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศได้อย่างมาก เพราะเหตุใดปัญหาการคอรัปชันในประเทศไทยจึงรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งๆ ท่ีทุก
คนต่างก็รู้ว่าปัญหานี้คู่สังคมไทยมาช้านาน เป็นคําถามท่ีเราได้ยินอยู่บ่อยๆ สิ่งที่ยืนยันว่าคําถามนี้คนไม่ได้คิดกันไปเอง คือ 
ผลจากการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศทั่วโลก โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศ
ไทยได้ท่ี 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก (ไทยพับลิก้า (ออนไลน์), 2558) และดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย  
ท่ีสํารวจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ 55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (มติชน (ออนไลน์), 2558) ได้สะท้อน
ภาพท่ีตรงกันว่าปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเมืองเรากําลังเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังในทุกวันนี้คอร์รัปชันก็เป็นปัญหาที่
เราพบเห็นอยู่ท่ัวไป จนวันนี้ผลของการคอร์รัปชันโกงกินที่ได้ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานได้ปะทุกลายเป็นชนวนของความ
แตกแยกคร้ังประวัติศาสตร์ของประเทศ พฤติกรรมที่ฉ้อฉล เล่นพรรคเล่นพวก แทรกแซงการโยกย้ายแต่งตั้งของ
นักการเมือง  ได้กลายเป็นวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานในหน่วยงานของรัฐท่ีข้าราชการทุกคนได้เรียนรู้ และจํานวนมากท่ี
ต้องการโอกาสจากอํานาจท่ีชั่วร้ายนี้ก็ได้เข้าร่วมในระบบอุปถัมภ์ของนักการเมอืง ร่วมสร้างเครือข่ายและเข้าสู่ขบวนการ
โกงในที่สุด  

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
ดังเช่น กรณีการทุจริตการสอบครูผู้ช่วยจากการลงพ้ืนที่ ตรวจสอบการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ
ดีเอสไอ รวม 4 วัน  มีผู้สอบครูผู้ช่วยของจังหวัดนครราชสีมา เข้าให้ข้อมูล ตามหมายเรียก 50 คน จาก 51 คน อีก 1 คน 
อาจจะย้ายท่ีอยู่ใหม่ จึงจะเรียกให้ไปสอบปากคําท่ีกรุงเทพฯ ท้ังนี้ผลการสอบปากคํา มี 10 คน ให้การเป็นประโยชน์ 
ยอมรับว่าได้จ่ายเงิน 4 แสน ถึง 6 แสนบาท เพ่ือแลกกับเฉลยข้อสอบจริง และบางคนรับว่า เคยเดินทางไปที่บ้านพักของ
ผู้อํานวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอําเภอจักราช ท่ีดีเอสไอเคยเข้าตรวจสอบบ้านพักก่อนหน้านี้ ส่วนอีก 40 คน ท่ีปฏิเสธจะ
รวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนดําเนินการตามกฎหมาย นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ รองผู้บัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ 6 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริต กล่าวภายหลังเข้าตรวจค้นว่า จากพยานหลักฐานที่ทาง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดําเนินการรวบรวมมาจนมั่นใจว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบครูผู้ช่วย  
จึงได้เดินทางมาขอหมายศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังนี้ ซ่ึงถือเป็นจุดสําคัญที่พนักงานสอบสวนได้
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ขยายผลจน พบว่าใช้เป็นจุดที่กระจายเฉลยข้อสอบ รวมถึงจากการสืบสวนในทางลับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ทางด้าน
การเงินที่พบว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินมากผิดปกติ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปิดรับสมัครสอบ และหลังการประกาศ
รายชื่อผู้ท่ีสอบผ่านซ่ึงมียอดเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมๆ กันในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นจํานวนเงินหลายล้านบาท  การทุจริตการ
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบการทุจริตสอบครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ ม่ันใจว่ามีการดําเนินการเป็น
ขบวนการใหญ่ มีรายได้จากการทุจริตครั้งนี้มูลค่าหลายสิบล้านบาท หลังจากนี้จะได้มีการเรียกผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูง
ผิดปกติ ซ่ึงมีอยู่ท้ังสิ้น 344 คนมาสอบสวนเพื่อขยายผลไปยังขบวนการทั้งหมดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป (มติชน 
(ออนไลน์), 2556) นอกจากนี้แล้วจังหวัดนครราชสีมายังมีกรณีทุจริตสร้างสนามฟุตซอล เม่ือวันที่ 4 ส.ค. 2558 นายมงคล 
สาริสุต ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจําจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึง
ความคืบหน้า การตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงการทุจริตโครงการสนามฟุตซอลในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
ท้ังสิ้น 56 โรงเรียน โดยทางอนุกรรมการไต่สวนฯ ได้มีการแจ้งคําสั่งถูกไต่สวนไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนทัง 56 โรงเรียน 
รวมทั้งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมา เขต 1,2,3,4,5 และ 7 และผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 รวมท้ังสิ้น 63 คน นายมงคล กล่าวอีกว่า การท่ีจะสาวต่อไปยังคนบงการใหญ่ได้
หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานต่างๆ ท่ีจะต้องเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ตนเองยืนยันหาก
พยานหลักฐานมีความเชื่อมโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตแค่ไหน ก็จะต้องดําเนินการตามกระบวนการทุกข้ันตอน 
(ไทยรัฐ (ออนไลน์), 2558)   

ในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีประวัติความเป็นมายาวนาน สืบเน่ืองมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม 
ซ่ึงมลฑลนครราชสีมาต้ังขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2466 มีขุนศุภลักษณ์ศึกษากร (นายเจียม ศุภลักษณ์) เป็นครูใหญ่คนแรก ใน     
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 มีประวัติศาสตร์ยาวนานควบคู่กับการศึกษาของจังหวัด
นครราชสีมา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งอยู่ เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่หลัก คือ บริเวณท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 174 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา และมีศูนย์ปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรอีก 100 ไร่ อยู่ท่ีตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีบุคลากร รวมท้ังหมด 1,104 คน 
แบ่งเป็นสายวิชาการ 598 คน และสายสนับสนุน 506 คน มีนักศึกษา รวมทั้งหมด 26,602 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 
25,266 คน ระดับประกาศนียบัตร 8 คน ระดับปริญญาโท 1,228 คน และระดับปริญญาเอก 100 คน อัตลักษณ์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ ท่ีพ่ึงของท้องถิ่น นั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเป็นที่พ่ึงของ
ท้องถิ่นทั้งด้านการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการสู่สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการปลูกฝังค่านิยมสุจริต
และต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษาทุกคน (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561)                

จากความเป็นมาดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงสภาพการณ์ค่านิยมด้านสุจริตและต่อต้านการทุจริตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เพื่อศึกษาแนวทางสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และเพื่อศึกษาวิธีการสร้างภาคี เครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อสร้างพลังทางสังคม สร้างประชาชนคนรุ่นใหม่ของประเทศชาติให้มีค่านิยม จิตสํานึก 
ความซ่ือสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างและพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
ได้ตลอดไป โดยเริ่มศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นแห่งแรกเพื่อเป็นสถาบันการศึกษานําร่อง และเป็น
ต้นแบบในการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ด้านค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาวิธีการสร้าง ภาคีเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

186

ขอบเขตของโครงการวิจัย  
1.  ขอบเขตด้านประชากร คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีมีอายุระหว่าง     

18-25 ปี  จํานวน 26,602 คน (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561) 
2.  ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                                       
3.  ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มทําการศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง แนวทางสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงในการค้นคว้า
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดนครราชสีมา 
2. สถานการณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในจังหวัดนครราชสีมา 
3. ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
6. แนวคิดและความหมายของชุมชน 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory Action Research (PAR) ซ่ึงผู้วิจัยเริ่ม
ทําการศึกษาวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปีท่ีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 26,602 คน (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561) การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงต้องอาศัยความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดท่ีดีต่อกัน  และความคุ้นเคยระหว่าง
ผู้วิจัยและชุมชนเพื่อสะดวกในการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนต่างๆ  จึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากความสมัครใจในการร่วม
ดําเนินโครงการ  โดยผู้วิจัยขอพบปะพูดคุยกับผู้นํานักศึกษาในชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประสานติดต่อ
ผ่านสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงมีผู้นํานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตอบรับเข้าร่วมการศึกษาวิจัย เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 100 คน 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory Action Research (PAR) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ประสิทธ์ิ      

ลีระพันธ์, 2544)  คือ  
1. ขั้นทําความเข้าใจปัญหา  2. ขั้นกําหนดรูปแบบแนวทางในการแก้ปัญหา  3. ขั้นดําเนินการ  และ  4. ขั้นติดตาม 

ประเมินผล 
1.  ขั้นทําความเข้าใจปัญหา 
 1.1 ประชุมผู้นํานักศึกษา และนักศึกษาในชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างเป็นทางการเพื่อ

ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางในการดาํเนินโครงการ 
 1.2 ผู้นํานักศึกษาในชุมชนแต่งตั้งทีมพัฒนารูปแบบการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต 

ประกอบด้วยผู้นํานักศึกษาในชุมชน และกลุ่มนักศึกษาในชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มทักษะแนวคิดหลักการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนให้พัฒนารูปแบบการสร้างค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชั่น   
ทุกรูปแบบในชุมชนแบบมีส่วนร่วม Participatory Rural Appraisal (PRA) เพื่อให้ทีมพัฒนารูปแบบการสร้างค่านิยมสุจริต
และต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ศึกษาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานลักษณะทางประชากร สังคม  เศรษฐกิจ ค่านิยมและการเมือง
ในชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2.  ขั้นกําหนดรูปแบบแนวทางแก้ปัญหา    
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ Appreciatory Influence Control (AIC) เพื่อ

กําหนดประเด็นปัญหา จัดลําดับความสําคัญของปัญหา และค้นหาสาเหตุของปัญหา กําหนดค่านิยมท่ีพึงปรารถนา 
กําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา และวางแผนปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

นําผลการวิเคราะห์ชุมชนมาทบทวน พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา โดยให้ทีมพัฒนารูปแบบการสร้าง
ค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต จัดลําดับความสําคัญของปัญหา โดยวิธีการให้คะแนนตามความรุนแรงของปัญหา และ
นําผลการพิจารณารวมเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

3. ขั้นดําเนินการตามแผน 
ผลการศึกษาในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยและทีมวิจัยทั้ง 4 ทีม ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ และได้ดําเนินการไป 

ตามแผนการ จนสามารถดําเนินการวิจัยเรื่องนี้จนสําเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อ คือ  
 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ด้านค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ               

นครราชสีมา 
 3. เพื่อศึกษาวิธีการสร้าง ภาคีเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
4. ขั้นประเมินผล   
ประเมินผลการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต และวิธีการสร้างภาคี เครือข่ายสุจริตและต่อต้านการ

ทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแต่ละเทคนิค  
การรวบรวมข้อมูล 
1.  รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิ เพื่อนํามาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานก่อนที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลด้านอื่นต่อไป                                                                                                                  

2.  จากแบบบันทึกกระบวนการการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม Participatory Rural Appraisal (PRA) 
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนทางกายภาพประชากร สังคม เศรษฐกิจ ค่านิยม และการเมือง ในชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

3.  จากแบบบันทึกผลการประชุมเชิงปฏิบัติสร้างอนาคตร่วมกัน Future Search Conference (FSC) ประวัติ
ความเป็นมาของชุมชน สถานการณ์ปัญหาแนวโน้มประชากร สังคม เศรษฐกิจ ค่านิยมและการเมืองในชุมชนมหาวิทยาลัย    
ราชภัฎนครราชสีมา 

4.  จากแบบบันทึกกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ Appreciation Influence Control 
(AIC) ค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของชุมชนท่ีพึงปรารถนา เพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้าน
การทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

5.  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
6.  การบันทึกภาคสนาม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากการสํารวจและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร 

วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต     
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิเพื่อที่จะวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ก่อนที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลด้านอื่นต่อไป เพื่อประกอบการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

2.  การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลให้สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลท่ีรวบรวมจาก
เอกสารกับข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม หรือจากกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแหล่งอื่นๆ 

3.  การจัดระเบียบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์สรุปประเด็นย่อย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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4.  นํามาเขียนเรียบเรียงเพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีค้นพบในแต่ละขั้นตอน ของการวิจัย  
5.  การแปรผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 สภาพการณ์ด้านค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ส่วนที่ 2  แนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
 ส่วนที่ 3  วิธีการสร้างภาคี เครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา  
 

ผลการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ด้านค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
ผลการวิจัย พบว่า สภาพค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของชุมชนมหาวิทยาลัยได้ดังนี้ (1) นักศึกษา     

มีหน้าท่ีเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่เข้าใจปัญหาทุจริตท้ังระดับของตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศชาติ (2) อาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาส่วนใหญ่  ไม่ให้ความสําคัญกับการสอน เรื่อง ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริต 
มุ่งสอนแต่เนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ทําให้นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องค่านิยมสุจริตและต่อต้านการ
ทุจริต (3) เจ้าหน้าท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่ให้ความสําคัญกับค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
เช่น พักเที่ยงเกินเวลา การให้บริการกับนักศึกษาอย่างไม่ให้เกียรติ เป็นต้น (4) มหาวิทยาลัยยังขาดการส่งเสริมเรื่อง การ
สร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต เห็นเพียงป้ายประชาสัมพันธ์ เท่านั้น (5) นักศึกษาสนใจแต่ตนเองและพวกพ้อง 
ไม่สนใจในปัญหาของการทุจริต เช่น เห็นเพื่อนนักศึกษาบางคนลอกข้อสอบ แต่ไม่กล้าแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบ เพราะกลัว
เพ่ือนเกลยีด เป็นต้น และ (6) นักศึกษาไม่กล้าร้องเรียนพฤติกรรมการทุจริตของอาจารย์ เช่น การไม่เข้าสอนโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  การให้คะแนนไม่ยุติธรรม เพราะกลัวอาจารย์เกลียดและอาจถูกกลั่นแกล้งได้ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดสังคมวิทยาเชื่อว่ากระบวนการทางสังคมเป็นกระบวนการสําคัญท่ีทําให้บุคคลได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนโดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคมและสร้างค่านิยม ได้แก่ พ่อ- แม่, ครู, เพื่อน, 
พระสงฆ์  และสื่อมวลชน ซ่ึงเมื่อนํามาปรับใช้กับกลุ่มเยาวชนในการสร้างค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบจะทําให้มีโอกาส
ประสบความสําเร็จได้ในอนาคตอันใกล้ ซ่ึงตรงกับผลการศึกษาด้วยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่พบว่า แนวทางการสร้าง
ค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตมีท้ังหมด 16 ข้อ ดังนี้ (1) กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ทําได้โดยวิธีง่ายๆ เช่น อาจารย์เล่าข่าวเหตุการณ์ประจําวัน ที่คนในสังคมมีความซ่ือสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษาฟัง (2) การยกย่อง
สรรเสริญผู้ทําความดีต่างๆ โดยเฉพาะผู้ท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ควรได้รับการยกย่อง (3) การให้นักศึกษา 
ค้นคว้า หาบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต โดยพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อหาคนที่ชุมชนยกย่องนับถือ
และศึกษาจากหนังสือและให้บอกเหตุผลในการเลือกบุคคลน้ันมาเป็นตัวอย่าง (4) ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดงประวัติ
และความประพฤติของบุคคลตัวอย่างท่ีนักศึกษายกย่อง ว่าเป็นคนซ่ือสัตย์สุจริต (5) มหาวิทยาลัยประกาศยกย่อง
นักศึกษาหรืออาจารย์/เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏแก่นักศึกษา โดยท่ัวไปทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น       
(6) นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา ไม่ขาดเรียนถ้าไม่จําเป็น (7) นักศึกษาต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน (8) นักศึกษาต้องตั้งใจเรียน และต้องช่วยเตือนเพื่อนที่ไม่สนใจเรียนให้กลับมา
ตั้งใจเรียน (9) นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบ และต้องแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบถ้าเห็นนักศึกษาคนอื่นกําลังทุจริตในการ
สอบ (10) นักศึกษาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภทและช่วยเตือนเพื่อนที่ยุ่งเกี่ยวให้เลิก และกลับมาต้ังใจเรียน    
(11) นักศึกษาต้องไม่นําเงินส่วนรวมของห้อง หรือของสโมสรมาใช้ส่วนตัว และต้องใช้เพื่อส่วนรวมเท่านั้น (12) นักศึกษา
ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เช่น ต้องต่อคิวเพ่ือขึ้นลิฟต์ ไม่แซงคิว (13) นักศึกษาต้องไม่ร่วมมือในการทุจริต ถ้าคิดว่าเป็น
สิ่งไม่ถูกต้องก็จะไม่ให้ความร่วมมือ เช่น จ่ายค่าปรับจราจรตามใบสั่ง และรับใบเสร็จเสมอ ไม่จ่ายใต้โต๊ะ (14) นักศึกษา
ต้องเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และต้องช่วยแนะนําเพื่อนให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง   

(15) นักศึกษาต้องไม่นําอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว มาใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นของส่วนรวม และ              
(16) นักศึกษาจะไม่แสดงความเคารพ กับผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่ากระทําการทุจริต 

3.  เพ่ือศึกษาวิธีการสร้าง ภาคีเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดการสร้างเครือข่ายของ Mathews (1996) ได้สรุปวิธีการสร้างเครือข่าย ท้ังหมด 6 
ข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชน (2) กระบวนการตัดสินใจของชุมชนในเรื่องส่วนรวม (3) ลักษณะของ
ผู้นําในชุมชน (4) รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมของประชาชน (5) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานต่างๆ (6) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความร่วมมือ ซ่ึงตรงกับผลการศึกษา
ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีพบว่า วิธีการสร้างภาคี เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบมี 5 ข้อ ดังนี้ (1) ทีมวิจัยท้ัง 4 
ทีม จะร่วมแรงร่วมใจกันในการเป็นภาคี เครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตอย่างสมํ่าเสมอ โดยวิธีการเสนอขอให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต้ัง “Facebook Fan page ภาคีเครือข่าย NRRU ต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็น   
สื่อกลางในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน (2) ทีมวิจัยทั้ง 4 ทีม จะนําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
การวิจัยในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับเพื่อนนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการนําความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่
คนในครอบครัว เครือญาติต่อไป (3) ทีมวิจัยทั้ง 4 ทีม ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีโครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เช่น จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่องทุกปี (4) ทีมวิจัยท้ัง 4 ทีม ได้ขอรับแนวทางจากวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจําจังหวัดนครราชสีมา ถึงการร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตกับสํานักงาน
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เช่น การแจ้งเบาะแสการทําทุจริตทําอย่างไร และสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวิธีป้องกันตัวผู้ให้ข้อมูลอย่างไร เป็นต้น และ (5) ทีมวิจัยท้ัง 4 ทีม ได้เสนอ
ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างสมาชิกในภาคี เครือข่ายอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาส
ให้มีการเพิ่มสมาชิกได้ เช่น การตั้ง “Facebook Fan page ภาคีเครือข่าย NRRU ต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน และเป็นการขยายช่องทางให้นักศึกษาและประชาชนที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกรับรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ด้านค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

สรุปผลการวิจัย พบว่า สภาพค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของชุมชนมหาวิทยาลัยได้ดังนี้ (1) นักศึกษา
มีหน้าที่เรียนเพียงอย่างเดียว ไม่เข้าใจปัญหาทุจริตทั้งระดับของตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศชาติ (2) อาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาส่วนใหญ่  ไม่ให้ความสําคัญกับการสอน เรื่อง ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริต 
มุ่งสอนแต่เนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ทําให้นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องค่านิยมสุจริตและต่อต้านการ
ทุจริต (3) เจ้าหน้าท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่ให้ความสําคัญกับค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
เช่น พักเที่ยงเกินเวลา การให้บริการกับนักศึกษาอย่างไม่ให้เกียรติ เป็นต้น (4) มหาวิทยาลัยยังขาดการส่งเสริมเรื่อง การ
สร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต เห็นเพียงป้ายประชาสัมพันธ์ เท่านั้น (5) นักศึกษาสนใจแต่ตนเองและพวกพ้อง 
ไม่สนใจในปัญหาของการทุจริต เช่น เห็นเพื่อนนักศึกษาบางคนลอกข้อสอบ แต่ไม่กล้าแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบ เพราะกลัว
เพ่ือนเกลียด เป็นต้น และ (6) นักศึกษาไม่กลา้ร้องเรียนพฤติกรรมการทุจริตของอาจารย์ เช่น การไม่เข้าสอนโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  การให้คะแนนไม่ยุติธรรม เพราะกลัวอาจารย์เกลียดและอาจถูกกลั่นแกล้งได้  สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ทินพันธุ์ นาคะตะ และฤาเดช เกิดวิชัย (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การทุจริตในวงราชการไทย:       
การสังเคราะห์องค์ความรู้ ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา จากผู้นําและบุคคลสําคัญของประเทศไทย  พบว่า สาเหตุของการ
ทุจริต คือ เกิดจากระบบอุปถัมภ์ เชิดชูคนมีเงิน และขาดจิตสํานึก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ 
ภักดี โพธิ์สิงห์ และสัญญา เคณาภูมิ (2559) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง การคอร์รัปชันในระบบราชการไทย : แนวทางการป้องกันและ
แก้ไข พบว่า ปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการไทย ประกอบด้วย 3 ประการ คือ (1) ทัศนคติของคน
ไทยกลุ่มอาชีพต่างๆ (2) ระบบราชการ และ (3) ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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(15) นักศึกษาต้องไม่นําอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว มาใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นของส่วนรวม และ              
(16) นักศึกษาจะไม่แสดงความเคารพ กับผู้ท่ีถูกศาลตัดสินว่ากระทําการทุจริต 

3.  เพ่ือศึกษาวิธีการสร้าง ภาคีเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดการสร้างเครือข่ายของ Mathews (1996) ได้สรุปวิธีการสร้างเครือข่าย ท้ังหมด 6 
ข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชน (2) กระบวนการตัดสินใจของชุมชนในเรื่องส่วนรวม (3) ลักษณะของ
ผู้นําในชุมชน (4) รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมของประชาชน (5) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานต่างๆ (6) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความร่วมมือ ซ่ึงตรงกับผลการศึกษา
ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีพบว่า วิธีการสร้างภาคี เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบมี 5 ข้อ ดังนี้ (1) ทีมวิจัยท้ัง 4 
ทีม จะร่วมแรงร่วมใจกันในการเป็นภาคี เครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตอย่างสมํ่าเสมอ โดยวิธีการเสนอขอให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต้ัง “Facebook Fan page ภาคีเครือข่าย NRRU ต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็น   
สื่อกลางในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน (2) ทีมวิจัยทั้ง 4 ทีม จะนําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
การวิจัยในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับเพื่อนนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการนําความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่
คนในครอบครัว เครือญาติต่อไป (3) ทีมวิจัยทั้ง 4 ทีม ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีโครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เช่น จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่องทุกปี (4) ทีมวิจัยท้ัง 4 ทีม ได้ขอรับแนวทางจากวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจําจังหวัดนครราชสีมา ถึงการร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตกับสํานักงาน
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เช่น การแจ้งเบาะแสการทําทุจริตทําอย่างไร และสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวิธีป้องกันตัวผู้ให้ข้อมูลอย่างไร เป็นต้น และ (5) ทีมวิจัยท้ัง 4 ทีม ได้เสนอ
ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างสมาชิกในภาคี เครือข่ายอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาส
ให้มีการเพิ่มสมาชิกได้ เช่น การตั้ง “Facebook Fan page ภาคีเครือข่าย NRRU ต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน และเป็นการขยายช่องทางให้นักศึกษาและประชาชนที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกรับรู้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ด้านค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

สรุปผลการวิจัย พบว่า สภาพค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของชุมชนมหาวิทยาลัยได้ดังนี้ (1) นักศึกษา
มีหน้าที่เรียนเพียงอย่างเดียว ไม่เข้าใจปัญหาทุจริตทั้งระดับของตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศชาติ (2) อาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาส่วนใหญ่  ไม่ให้ความสําคัญกับการสอน เรื่อง ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริต 
มุ่งสอนแต่เนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ทําให้นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องค่านิยมสุจริตและต่อต้านการ
ทุจริต (3) เจ้าหน้าท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่ให้ความสําคัญกับค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
เช่น พักเที่ยงเกินเวลา การให้บริการกับนักศึกษาอย่างไม่ให้เกียรติ เป็นต้น (4) มหาวิทยาลัยยังขาดการส่งเสริมเรื่อง การ
สร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต เห็นเพียงป้ายประชาสัมพันธ์ เท่านั้น (5) นักศึกษาสนใจแต่ตนเองและพวกพ้อง 
ไม่สนใจในปัญหาของการทุจริต เช่น เห็นเพื่อนนักศึกษาบางคนลอกข้อสอบ แต่ไม่กล้าแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบ เพราะกลัว
เพ่ือนเกลียด เป็นต้น และ (6) นักศึกษาไม่กลา้ร้องเรียนพฤติกรรมการทุจริตของอาจารย์ เช่น การไม่เข้าสอนโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  การให้คะแนนไม่ยุติธรรม เพราะกลัวอาจารย์เกลียดและอาจถูกกลั่นแกล้งได้  สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ทินพันธุ์ นาคะตะ และฤาเดช เกิดวิชัย (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การทุจริตในวงราชการไทย:       
การสังเคราะห์องค์ความรู้ ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา จากผู้นําและบุคคลสําคัญของประเทศไทย  พบว่า สาเหตุของการ
ทุจริต คือ เกิดจากระบบอุปถัมภ์ เชิดชูคนมีเงิน และขาดจิตสํานึก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ 
ภักดี โพธิ์สิงห์ และสัญญา เคณาภูมิ (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การคอร์รัปชันในระบบราชการไทย : แนวทางการป้องกันและ
แก้ไข พบว่า ปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการไทย ประกอบด้วย 3 ประการ คือ (1) ทัศนคติของคน
ไทยกลุ่มอาชีพต่างๆ (2) ระบบราชการ และ (3) ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

สรุปผลการวิจัย พบว่า แนวคิดสังคมวิทยาเชื่อว่ากระบวนการทางสังคมเป็นกระบวนการสําคัญท่ีทําให้บุคคลได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนโดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคมและสร้างค่านิยม ได้แก่ พ่อ- แม่, ครู, เพื่อน, 
พระสงฆ์ และสื่อมวลชน ซ่ึงเมื่อนํามาปรับใช้กับกลุ่มเยาวชนในการสร้างค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบจะทําให้มีโอกาส
ประสบความสําเร็จได้ในอนาคตอันใกล้ ซ่ึงตรงกับผลการศึกษาด้วยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีพบว่า แนวทางการ
สร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตมีท้ังหมด 16 ข้อ ดังนี้ (1) กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจเรื่องความซ่ือสัตย์
สุจริตทําได้โดยวิธีง่ายๆ เช่น อาจารย์เล่าข่าวเหตุการณ์ประจําวัน ท่ีคนในสังคมมีความซ่ือสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษาฟัง (2) 
การยกย่องสรรเสริญผู้ทําความดีต่างๆ โดยเฉพาะผู้ท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริต ควรได้รับการยกย่อง (3) การให้
นักศึกษาค้นคว้า หาบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต โดยพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อหาคนที่ชุมชนยกย่อง
นับถือและศึกษาจากหนังสือและให้บอกเหตุผลในการเลือกบุคคลน้ันมาเป็นตัวอย่าง (4) ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดง
ประวัติและความประพฤติของบุคคลตัวอย่างที่นักศึกษายกย่อง ว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต (5) มหาวิทยาลัยประกาศยกย่อง
นักศึกษาหรืออาจารย์/เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏแก่นักศึกษา โดยท่ัวไปทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น        
(6) นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา ไม่ขาดเรียนถ้าไม่จําเป็น (7) นักศึกษาต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน (8) นักศึกษาต้องตั้งใจเรียน และต้องช่วยเตือนเพื่อนที่ไม่สนใจเรียนให้กลับมา
ตั้งใจเรียน (9) นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบ และต้องแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบถ้าเห็นนักศึกษาคนอื่นกําลังทุจริตในการ
สอบ (10) นักศึกษาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภทและช่วยเตือนเพื่อนที่ยุ่งเกี่ยวให้เลิก และกลับมาต้ังใจเรียน    
(11) นักศึกษาต้องไม่นําเงินส่วนรวมของห้อง หรือของสโมสรมาใช้ส่วนตัว และต้องใช้เพื่อส่วนรวมเท่านั้น (12) นักศึกษา
ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เช่น ต้องต่อคิวเพ่ือขึ้นลิฟต์ ไม่แซงคิว (13) นักศึกษาต้องไม่ร่วมมือในการทุจริต ถ้าคิดว่าเป็น
สิ่งไม่ถูกต้องก็จะไม่ให้ความร่วมมือ เช่น จ่ายค่าปรับจราจรตามใบสั่ง และรับใบเสร็จเสมอ ไม่จ่ายใต้โต๊ะ (14) นักศึกษา
ต้องเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และต้องช่วยแนะนําเพื่อนให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง   
(15) นักศึกษาต้องไม่นําอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว มาใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นของส่วนรวม และ              
(16) นักศึกษาจะไม่แสดงความเคารพ กับผู้ท่ีถูกศาลตัดสินว่ากระทําการทุจริต 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติศักด์ิ รัฐประเสริฐ, ทินพันธุ์ นาคะตะ และฤาเดช เกิดวิชัย(2557) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การทุจริตในวางราชการไทย: การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผู้นําและบุคคลสําคัญ    
ของประเทศไทย พบว่า แนวทางแก้ปัญหาการทุจริต มี 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางป้องกันการทุจริต คือ การปลูก
จิตสํานึกให้กับประชาชน สังคม และเยาวชนของชาติ และ 2) แนวทางการปราบปราม คือ การให้ผู้นําประเทศหรือ
นายกรัฐมนตรีควบคุมการทํางานของนักการเมือง ทําให้สามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยพบว่าการแก้ไขปัญหา
การทุจริต คือ 1) แนวทางการป้องกันการให้ผู้นําประเทศประกาศการต่อต้านการทุจริตในวงราชการไทยให้ถือเป็นวาระ
แห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง และสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) แนวทางการ
ปราบปราม คือ การจัดต้ังกลุ่มสื่อสารจากโซเชียลมีเดีย (Social media) ขององค์กร “ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชันของชาติ” แนวใหม่ท่ัวท้ังประเทศไทย เพื่อทําให้การส่งข้อมูลติดตามการทุจริตของข้าราชการและนักการเมืองโดย
ผ่านทางระบบทวิตเตอร์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค   

3.  เพ่ือศึกษาวิธีการสร้าง ภาคีเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

สรุปผลการวิจัย พบว่า แนวคิดการสร้างเครือข่ายของ Mathews (1996) ได้สรุปวิธีการสร้างเครือข่าย ท้ังหมด 
6 ข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชน (2) กระบวนการตัดสินใจของชุมชนในเรื่องส่วนรวม (3) ลักษณะของ
ผู้นําในชุมชน (4) รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเร่ืองส่วนรวมของประชาชน (5) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานต่างๆ (6) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความร่วมมือ ซ่ึงตรงกับผลการศึกษา
ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีพบว่า วิธีการสร้างภาคี เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบมี 5 ข้อ ดังนี้ (1) ทีมวิจัยท้ัง 4 
ทีม จะร่วมแรงร่วมใจกันในการเป็นภาคี เครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตอย่างสมํ่าเสมอ โดยวิธีการเสนอขอให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต้ัง “Facebook Fan page ภาคีเครือข่าย NRRU ต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน (2) ทีมวิจัยท้ัง 4 ทีม จะนําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม       
การวิจัยในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับเพื่อนนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการนําความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่

คนในครอบครัว เครือญาติต่อไป (3) ทีมวิจัยทั้ง 4 ทีม ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีโครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เช่น จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่องทุกปี (4) ทีมวิจัยท้ัง 4 ทีม ได้ขอรับแนวทางจากวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจําจังหวัดนครราชสีมา ถึงการร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตกับสํานักงาน
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เช่น การแจ้งเบาะแสการทําทุจริตทําอย่างไร และสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวิธีป้องกันตัวผู้ให้ข้อมูลอย่างไร เป็นต้น และ (5) ทีมวิจัยท้ัง 4 ทีม ได้เสนอ
ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างสมาชิกในภาคี เครือข่ายอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาส
ให้มีการเพิ่มสมาชิกได้ เช่น การตั้ง “Facebook Fan page ภาคีเครือข่าย NRRU ต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นสื่อกลาง  
ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน และเป็นการขยายช่องทางให้นักศึกษาและประชาชนที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกรับรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของโกวิทย์ พวงงาม (2549) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้าง
กลไกการป้องกันทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบว่า มาตรการและกลไกส่งเสริมการป้องกันการทุจริต   
ใน อปท. คือ 1. การส่งเสริมกลไกหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพ 2. กลไกส่งเสริมสภาท้องถิ่นที่
เข้มแข็ง 3. ส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคม (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ อปท.อย่างแข็งขัน 4. ส่งเสริมกลไก
สถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรท้องถิ่นและศูนย์เรียนรู้ของ อปท. เพ่ือให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่บุคลากรของ อปท. และภาคประชาสังคม 5. การส่งเสริมให้มีกลไก สื่อและประชาสัมพันธ์ ใน อปท.               
6.เสริมสร้างกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อปท. และภาคีส่วนอื่นๆ โดยจัดให้มีการทําบริการสาธารณะร่วมกัน 
ทําให้ประหยัดงบประมาณ อปท. และก่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะได้มีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และ 7. อปท.ต้นแบบ 
มีตัวชี้วัด ดังนี้ (1) จัดทําสํานักงานแบบเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการ (2) 
ผู้บริหารท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล (3) สภาท้องถิ่นเข้มแข็งในการตรวจสอบ และ (4) ประชาคมมีส่วนร่วม 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช ้

1. แนวทางสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถ
นําไปปรับใช้กับการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ัวประเทศไทยได้ โดยมี
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ 16 ข้อ ดังนี้ (1) กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตทําได้โดยวิธีง่ายๆ เช่น 
อาจารย์เล่าข่าวเหตุการณ์ประจําวัน ท่ีคนในสังคมมีความซ่ือสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษาฟัง (2) การยกย่องสรรเสริญผู้ทํา
ความดีต่างๆ โดยเฉพาะผู้ท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริต ควรได้รับการยกย่อง (3) การให้นักศึกษาค้นคว้า หาบุคคล
ตัวอย่างท่ีแสดงถึงความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต โดยพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อหาคนที่ชุมชนยกย่องนับถือและศึกษาจาก
หนังสือและให้บอกเหตุผลในการเลือกบุคคลนั้นมาเป็นตัวอย่าง (4) ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดงประวัติและความ
ประพฤติของบุคคลตัวอย่างที่นักศึกษายกย่อง ว่าเป็นคนซ่ือสัตย์สุจริต (5) โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประกาศยกย่อง
นักศึกษาหรืออาจารย์/เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏแก่นักศึกษา โดยท่ัวไปทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น       
(6) นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา ไม่ขาดเรียนถ้าไม่จําเป็น (7) นักศึกษาต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน (8) นักศึกษาต้องตั้งใจเรียน และต้องช่วยเตือนเพื่อนที่ไม่สนใจเรียนให้กลับมา
ตั้งใจเรียน (9) นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบ และต้องแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบถ้าเห็นนักศึกษาคนอื่นกําลังทุจริตในการ
สอบ (10) นักศึกษาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภทและช่วยเตือนเพ่ือนที่ยุ่งเกี่ยวให้เลิก และกลับมาต้ังใจเรียน  
(11) นักศึกษาต้องไม่นําเงินส่วนรวมของห้อง หรือของสโมสรมาใช้ส่วนตัว และต้องใช้เพื่อส่วนรวมเท่านั้น (12) นักศึกษา
ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เช่น ต้องต่อคิวเพ่ือขึ้นลิฟต์ ไม่แซงคิว (13) นักศึกษาต้องไม่ร่วมมือในการทุจริต ถ้าคิดว่าเป็น
สิ่งไม่ถูกต้องก็จะไม่ให้ความร่วมมือ เช่น จ่ายค่าปรับจราจรตามใบสั่ง และรับใบเสร็จเสมอ ไม่จ่ายใต้โต๊ะ (14) นักศึกษา
ต้องเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และต้องช่วยแนะนําเพื่อนให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง  
(15) นักศึกษาต้องไม่นําอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว มาใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน/มหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นของส่วนรวม และ  
(16) นักศึกษาจะไม่แสดงความเคารพ กับผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่ากระทําการทุจริต 

2.  วิธีการสร้างภาคี เครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สามารถนําไปปรับใช้กับองค์กรต่างๆ ท่ัวประเทศไทย โดยมีวิธีการปฏิบัติ 5 ข้อ ดังนี้  (1) บุคลากรในองค์กรจะต้องร่วม
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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คนในครอบครัว เครือญาติต่อไป (3) ทีมวิจัยทั้ง 4 ทีม ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีโครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เช่น จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่องทุกปี (4) ทีมวิจัยท้ัง 4 ทีม ได้ขอรับแนวทางจากวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจําจังหวัดนครราชสีมา ถึงการร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตกับสํานักงาน
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เช่น การแจ้งเบาะแสการทําทุจริตทําอย่างไร และสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวิธีป้องกันตัวผู้ให้ข้อมูลอย่างไร เป็นต้น และ (5) ทีมวิจัยท้ัง 4 ทีม ได้เสนอ
ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างสมาชิกในภาคี เครือข่ายอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาส
ให้มีการเพิ่มสมาชิกได้ เช่น การตั้ง “Facebook Fan page ภาคีเครือข่าย NRRU ต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นสื่อกลาง  
ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน และเป็นการขยายช่องทางให้นักศึกษาและประชาชนที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกรับรู้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของโกวิทย์ พวงงาม (2549) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้าง
กลไกการป้องกันทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบว่า มาตรการและกลไกส่งเสริมการป้องกันการทุจริต   
ใน อปท. คือ 1. การส่งเสริมกลไกหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพ 2. กลไกส่งเสริมสภาท้องถิ่นที่
เข้มแข็ง 3. ส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคม (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ อปท.อย่างแข็งขัน 4. ส่งเสริมกลไก
สถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรท้องถิ่นและศูนย์เรียนรู้ของ อปท. เพื่อให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่บุคลากรของ อปท. และภาคประชาสังคม 5. การส่งเสริมให้มีกลไก สื่อและประชาสัมพันธ์ ใน อปท.               
6.เสริมสร้างกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อปท. และภาคีส่วนอื่นๆ โดยจัดให้มีการทําบริการสาธารณะร่วมกัน 
ทําให้ประหยัดงบประมาณ อปท. และก่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะได้มีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และ 7. อปท.ต้นแบบ 
มีตัวชี้วัด ดังนี้ (1) จัดทําสํานักงานแบบเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการ (2) 
ผู้บริหารท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล (3) สภาท้องถิ่นเข้มแข็งในการตรวจสอบ และ (4) ประชาคมมีส่วนร่วม 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช ้

1. แนวทางสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถ
นําไปปรับใช้กับการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ัวประเทศไทยได้ โดยมี
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ 16 ข้อ ดังนี้ (1) กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตทําได้โดยวิธีง่ายๆ เช่น 
อาจารย์เล่าข่าวเหตุการณ์ประจําวัน ท่ีคนในสังคมมีความซ่ือสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษาฟัง (2) การยกย่องสรรเสริญผู้ทํา
ความดีต่างๆ โดยเฉพาะผู้ท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริต ควรได้รับการยกย่อง (3) การให้นักศึกษาค้นคว้า หาบุคคล
ตัวอย่างท่ีแสดงถึงความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต โดยพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อหาคนที่ชุมชนยกย่องนับถือและศึกษาจาก
หนังสือและให้บอกเหตุผลในการเลือกบุคคลนั้นมาเป็นตัวอย่าง (4) ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดงประวัติและความ
ประพฤติของบุคคลตัวอย่างที่นักศึกษายกย่อง ว่าเป็นคนซ่ือสัตย์สุจริต (5) โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประกาศยกย่อง
นักศึกษาหรืออาจารย์/เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏแก่นักศึกษา โดยท่ัวไปทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น       
(6) นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา ไม่ขาดเรียนถ้าไม่จําเป็น (7) นักศึกษาต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน (8) นักศึกษาต้องตั้งใจเรียน และต้องช่วยเตือนเพื่อนที่ไม่สนใจเรียนให้กลับมา
ตั้งใจเรียน (9) นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบ และต้องแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบถ้าเห็นนักศึกษาคนอื่นกําลังทุจริตในการ
สอบ (10) นักศึกษาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภทและช่วยเตือนเพื่อนที่ยุ่งเกี่ยวให้เลิก และกลับมาต้ังใจเรียน  
(11) นักศึกษาต้องไม่นําเงินส่วนรวมของห้อง หรือของสโมสรมาใช้ส่วนตัว และต้องใช้เพื่อส่วนรวมเท่านั้น (12) นักศึกษา
ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เช่น ต้องต่อคิวเพ่ือขึ้นลิฟต์ ไม่แซงคิว (13) นักศึกษาต้องไม่ร่วมมือในการทุจริต ถ้าคิดว่าเป็น
สิ่งไม่ถูกต้องก็จะไม่ให้ความร่วมมือ เช่น จ่ายค่าปรับจราจรตามใบสั่ง และรับใบเสร็จเสมอ ไม่จ่ายใต้โต๊ะ (14) นักศึกษา
ต้องเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และต้องช่วยแนะนําเพื่อนให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง  
(15) นักศึกษาต้องไม่นําอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว มาใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน/มหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นของส่วนรวม และ  
(16) นักศึกษาจะไม่แสดงความเคารพ กับผู้ท่ีถูกศาลตัดสินว่ากระทําการทุจริต 

2.  วิธีการสร้างภาคี เครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สามารถนําไปปรับใช้กับองค์กรต่างๆ ท่ัวประเทศไทย โดยมีวิธีการปฏิบัติ 5 ข้อ ดังนี้  (1) บุคลากรในองค์กรจะต้องร่วม



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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แรงร่วมใจกันในการเป็นภาคี เครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ําเสมอ โดยวิธีการตั้ง “Facebook Fan Page 
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน (2) บุคลากรใน
องค์กรจะต้องนําความรู้ท่ีได้รับจากงานวิจัยในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับบุคคลอ่ืนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการนําความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่คนในครอบครัว เครือญาติต่อไป (3) บุคลากรในองค์กรจะต้อง
มีการเสนอขอให้องค์กรท่ีตนเองสังกัด  มีโครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ (4) บุคลากรในองค์กรจะต้องมีการประสานงานกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ป.ป.ช.) ในพื้นที่ของตนเอง ในการร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตและต่อต้านการทุจริตกับ ป.ป.ช. เช่น การแจ้งเบาะแสการทํา
ทุจริตทําอย่างไร และ ปปช. มีวิธีป้องกันผู้ให้ข้อมูลอย่างไร เป็นต้น และ (5) บุคลากรในองค์กรจะต้องจัดให้มีช่องทาง
สื่อสารระหว่างสมาชิกในภาคี เครือข่ายอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มสมาชิกได้ เช่น การต้ัง “Facebook Fan 
Page ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน และเป็น
การขยายช่องทางให้ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกรับรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาชนิดของอาหารในชีวิตประจําวัน อาหารในพิธีกรรม และศึกษาลักษณะ
อาหาร แหล่งที่มาของอาหาร การประกอบอาหาร เวลาในการบริโภคอาหาร ลักษณะการบริโภคอาหาร และลักษณะความเชื่อ
เรื่องการบริโภคอาหาร โดยใช้วิธีเลือกพื้นที่ในการศึกษาแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่ ตําบลจันทเขลม และ
ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี วิธีดําเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์    
เชิงลึก สนทนากลุ่ม เวทีคืนข้อมูล และนําข้อมูลมาทําการวเิคราะห์และสังเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า อาหารในชีวิตประจําวันที่
เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง พบว่า ประเภทอาหารคาว ได้แก่ 1) นํ้าพริกกะทิชอง 2) น้ําพริกตะไคร้ 3) แกงคั่ว
เนื้อควาย 4) แกงหวาย 5) คั่วปลาซิว 6) แกงบอนใส่ไก่ 7) คั่วมะพร้าว และ 8) คั่วกระวานใส่ไก่ อาหารในพิธีกรรม พบว่า     
มีอาหารประเภทของหวานเพียงชนิดเดียว ได้แก่ ขนมป็อก ซ่ึงขนมดังกล่าวใช้ประกอบพิธีกรรม เซ่นไหว้โดยใช้วิญญาณ  
บรรพบุรุษ ไหว้ศาล และใช้ในพิธีกรรมแต่งงาน เป็นต้น ลักษณะอาหารคาวและอาหารหวานแหล่งที่มาได้จากทรัพยากรที่มีอยู่
ตามท้องถิ่นซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นิยมการรับประทานข้าวเจ้าเป็นหลัก และพืชผักท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติปัจจุบันมีการ
ปลูกไว้ตามที่อยู่อาศัย เวลาในการบริโภคอาหารนิยมรับประทานอาหารในช่วงเช้า และช่วงเย็น เครื่องปรุงรสอาหารพื้นบ้าน
ชองปัจจุบันอิงส่วนผสมเครื่องปรุงกระแสหลัก การประกอบอาหารทั่วไปใช้เตาถ่าน และใช้ฟืนจากธรรมชาติเชื่อว่าจะทําให้มี
รสชาติอาหารดีกว่าวิธีอ่ืน รสชาติอาหารประเภทคาวค่อนข้างนิยมรสจัด (เผ็ด) อาหารบางชนิดมีข้อห้าม เช่น คนที่อยู่ระหว่าง
ตั้งครรภ์ หรือคนป่วย เพราะเชื่อว่าจะทําให้เกิดอาการกําเริบหรือแสลงต่อโรค อาหารประเภทของหวานเน้นส่วนผสม       
แป้งข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ มะพร้าว น้ําตาลปิ๊ป ความเชื่อในการบริโภคอาหารโดยทั่วไปเชื่อว่าการ
รับประทานอาหารประเภท พืช ผักสดน้ําพริก เป็นต้น จะทําให้ร่างกายแข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้อย จากการวิจัย
คร้ังนี้ทําให้ก่อเกิด 1) กลุ่มแม่บ้านชาวชองเพื่อที่จะอนุรักษ ์หรือฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านชอง 2) เล็งเห็นประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่า
ด้านอาหารพื้นบ้านชอง และ 3) ก่อเกิดการปลูกจิตสํานึกทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านชองที่ได้รับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ 
คําสําคัญ: กลุ่มชาติพันธุ์ชอง, วัฒนธรรม, อาหารพื้นบ้าน 
 

Abstract 
 

 The research purposes are 1) to investigate types of typical food within ceremonies and 
everyday lives 2) to study food sources and characteristics, cookery methods, consumptive durations and 
styles, including beliefs towards the consumption.The sampling technique was a purposive sampling 
technique. The site of the research was at Tambon Chanklem, and Tambon Takienthong, Amphoe 
Khaokicha- goot, Muang, Chanthaburi. The research used cultural qualitative methodology and 
participatory observation. The data was collected by document studies, participant observations, in-depth 
interview methods, a focus group, and a forum. Then, the data were analyzed and synthesized. The 
results revealed that eight distinctive food among a Chong’s tribe were Chong’s coconut milk spicy 
shrimp paste, spicy shrimp paste with lemon grass, buffaloes’ beef curry, rattan curry, roasted minnow, 
Bon curry with chicken, roasted coconut, and Cadamom curry with chicken. In terms of food for ritual, 
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there was only one dessert, which was Pok. The Pok was generally used to pay homage for the ancestors, 
and pay respect to the shrine. It was also used for the wedding ceremony. Characteristics of food were 
derived from natural resources. The Chong tribe consumed rice and local vegetables as their mainstay. 
The local vegetables were grown around their residential areas. Their daily routines of having meals were 
generally morning and evening. Their seasonings are similar to the mainstream seasonings. The cookery 
methods required stoves and firewood. The usage of firewood was believed that it could make the tastes 
of food better. The tastes of food which were popular were strong tastes (e.g. spicy). There were some 
restrictions, for example, women who were pregnant or sick should not consume some types of food 
because they were allergic to bodies. Regarding desserts, rice and gluten flour were primary food 
components. Coconut and palm sugar were secondary food components. It was believed that consuming 
fresh vegetables and spicy shrimp paste could strengthen their bodies. The implication of this research 
led to an establishment of Chong housewives who intend to conserve and rehabilitate Chong’s food, 
value added Chong’s food, and a renewal of the conscience of Chong’culinary culture, which was derived 
from generation to generation.  
Keywords: The Chong Ethnic group, culture, local food 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา  
ภาคตะวันออกของประเทศไทยยังคงมีกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเรียกตนเองว่า “ชอง” จากหนังสือเรื่องแคมโบช ซ่ึงเขียนโดย

นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสทําให้ทราบว่าชองได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคตะวันออกก่อนการสถาปนาสยามประเทศเสียอีก  
(สุชาติ  เถาทอง, 2544 : 13)  ความเป็นมาของชาวชองในอดีตนั้นไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดแต่มีผู้ศึกษาค้นคว้าและสันนิษฐานไว้
ต่างๆ กันไปกล่าวคือ พวกชองคือพวกที่ชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขาเมื่อเดือดร้อนในเรื่องที่ทํามาหากินหรือโรคภัยไข้เจ็บก็พากัน
เร่ร่อนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อสองสามร้อยปีมานี้ได้เข้ามาต้ังหลักแหล่งในดินแดนภาคตะวันออก ในปัจจุบันและบริเวณ
ใกล้เคียงได้แก่จังหวัดตราด จันทบุรีและระยองกระจายกันอยู่ตามอําเภอต่างๆ ในระยะแรกที่เข้ามาน้ันชองจะประกอบอาชีพ
ล่าสัตว์ หาของป่าและยังไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอก (กรรณิการ์  เกณิกานนท์, 2522 : 38-39) 

วัฒนธรรมด้านการปกครองนั้นชาวชองจะมีผู้นําเป็นผู้อาวุโสซ่ึงสมัยโบราณเรียกว่า “หลวงพล” ผู้ท่ีเป็นหลวงพล 
เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชนต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากข้ึนประกอบกับการขยายตัวของรัฐใหม่จึงมีการปกครองโดย
ผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบชุมชนอื่นๆ ของคนไทย ส่วนเรื่องค่านิยมความเชื่อของชาวชองนั้นมีความเชื่อเรื่องการ  
นับถือผี การนับถือผีแสดงออกทางประเพณีท่ีเรียกว่า การเล่นผีห้ิง และการเล่นผีโรง อุปนิสัยใจคอของชาวชองโดยทั่วไปนั้น
ชาวชองมีความซ่ือสัตย์ รักสงบ ชอบสันโดษค่อนข้างจะขี้เกียจ ชอบอยู่ป่ามากกว่าอยู่ในเมือง เมื่อเดินทางเข้ามาในเมือง     
บางคนถึงกับไม่ยอมพูดภาษาชองเลย (สุเรขา สุพรรณไพบูลย์, 2530 : 51) อัตลักษณ์ของชาวชองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความ
เจริญจากสังคมเมืองเข้ามาทําให้ความเป็นป่าค่อยๆ หมดไปพวกชองกย้็ายไปสู่ป่าแห่งใหม่เรื่อยๆ เพ่ือการเก็บของป่านําออกมา
ขายให้แก่คนเมืองเนื่องจากชาวชองถนัดด้านการหาของป่ามาขาย ชีวิตทางด้านเศรษฐกิจยังพบเครื่องมือในการทํามาหากิน 
เช่น  เคียวเกี่ยวข้าวเหน็บไว้ข้างฝา หมวกเหน็บไว้ท่ีหลังคา เสื้อแขวนไว้ต้นเสา มีข้อง กระชัง แขวนไว้ ตามฝาบ้านในครัวก็จะมี
เครื่องใช้เพียงไม่กี่สิ่ง เชน่ มีหม้อดินสามเส้า อ่างดิน ชาม ตะวักหรือกระจ่า กระบวย เป็นต้น  

ชาวชองมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตน เอกลักษณ์อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ชองน่าศึกษาอย่างย่ิง ท้ังอาหารที่ชาว
ชองรับประทานอยู่ในชีวิตประจาวัน อาหารในพิธีกรรมทางศาสนา อาหารในพิธีกรรมประจําชุมชน รวมถึงลักษณะวัฒนธรรม
อาหารพื้นบ้านของชาวชอง ได้แก่ ลักษณะอาหาร แหล่งที่มาของอาหาร การประกอบอาหาร เวลาในการบริโภคอาหาร 
ลักษณะการบริโภคอาหาร และลักษณะความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหาร แต่ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในกลุ่มชาติชองในจังหวัดจันทบุรีหลายด้าน ด้านหนึ่งคือการใช้เงินตราซื้อหาอาหารแทนการประกอบเอง    
ทําให้อาหารดั้งเดิมของตนเองเริ่มหายไป อาหารที่ใช้ในพิธีกรรมบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลง และสาเหตุหลักท่ีจะทําให้
วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของชาวชองหายไปก็คือการไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากชาวชองมีแต่ภาษาพูด        
ไม่มีภาษาเขียน วัฒนธรรมอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเช่น 
การคมนาคม การสื่อสาร เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรมอาหารเป็นหน่วยย่อยหนึ่งของสังคมมนุษย์ท่ีไม่ได้ตั้งอยู่เป็นเอกเทศ 
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there was only one dessert, which was Pok. The Pok was generally used to pay homage for the ancestors, 
and pay respect to the shrine. It was also used for the wedding ceremony. Characteristics of food were 
derived from natural resources. The Chong tribe consumed rice and local vegetables as their mainstay. 
The local vegetables were grown around their residential areas. Their daily routines of having meals were 
generally morning and evening. Their seasonings are similar to the mainstream seasonings. The cookery 
methods required stoves and firewood. The usage of firewood was believed that it could make the tastes 
of food better. The tastes of food which were popular were strong tastes (e.g. spicy). There were some 
restrictions, for example, women who were pregnant or sick should not consume some types of food 
because they were allergic to bodies. Regarding desserts, rice and gluten flour were primary food 
components. Coconut and palm sugar were secondary food components. It was believed that consuming 
fresh vegetables and spicy shrimp paste could strengthen their bodies. The implication of this research 
led to an establishment of Chong housewives who intend to conserve and rehabilitate Chong’s food, 
value added Chong’s food, and a renewal of the conscience of Chong’culinary culture, which was derived 
from generation to generation.  
Keywords: The Chong Ethnic group, culture, local food 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา  
ภาคตะวันออกของประเทศไทยยังคงมีกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเรียกตนเองว่า “ชอง” จากหนังสือเรื่องแคมโบช ซ่ึงเขียนโดย

นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสทําให้ทราบว่าชองได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคตะวันออกก่อนการสถาปนาสยามประเทศเสียอีก  
(สุชาติ  เถาทอง, 2544 : 13)  ความเป็นมาของชาวชองในอดีตนั้นไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดแต่มีผู้ศึกษาค้นคว้าและสันนิษฐานไว้
ต่างๆ กันไปกล่าวคือ พวกชองคือพวกที่ชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขาเมื่อเดือดร้อนในเรื่องที่ทํามาหากินหรือโรคภัยไข้เจ็บก็พากัน
เร่ร่อนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อสองสามร้อยปีมานี้ได้เข้ามาต้ังหลักแหล่งในดินแดนภาคตะวันออก ในปัจจุบันและบริเวณ
ใกล้เคียงได้แก่จังหวัดตราด จันทบุรีและระยองกระจายกันอยู่ตามอําเภอต่างๆ ในระยะแรกที่เข้ามาน้ันชองจะประกอบอาชีพ
ล่าสัตว์ หาของป่าและยังไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอก (กรรณิการ์  เกณิกานนท์, 2522 : 38-39) 

วัฒนธรรมด้านการปกครองนั้นชาวชองจะมีผู้นําเป็นผู้อาวุโสซ่ึงสมัยโบราณเรียกว่า “หลวงพล” ผู้ท่ีเป็นหลวงพล 
เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชนต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากข้ึนประกอบกับการขยายตัวของรัฐใหม่จึงมีการปกครองโดย
ผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบชุมชนอื่นๆ ของคนไทย ส่วนเรื่องค่านิยมความเชื่อของชาวชองนั้นมีความเชื่อเรื่องการ  
นับถือผี การนับถือผีแสดงออกทางประเพณีท่ีเรียกว่า การเล่นผีห้ิง และการเล่นผีโรง อุปนิสัยใจคอของชาวชองโดยทั่วไปนั้น
ชาวชองมีความซ่ือสัตย์ รักสงบ ชอบสันโดษค่อนข้างจะขี้เกียจ ชอบอยู่ป่ามากกว่าอยู่ในเมือง เมื่อเดินทางเข้ามาในเมือง     
บางคนถึงกับไม่ยอมพูดภาษาชองเลย (สุเรขา สุพรรณไพบูลย์, 2530 : 51) อัตลักษณ์ของชาวชองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความ
เจริญจากสังคมเมืองเข้ามาทําให้ความเป็นป่าค่อยๆ หมดไปพวกชองกย้็ายไปสู่ป่าแห่งใหม่เรื่อยๆ เพื่อการเก็บของป่านําออกมา
ขายให้แก่คนเมืองเนื่องจากชาวชองถนัดด้านการหาของป่ามาขาย ชีวิตทางด้านเศรษฐกิจยังพบเครื่องมือในการทํามาหากิน 
เช่น  เคียวเกี่ยวข้าวเหน็บไว้ข้างฝา หมวกเหน็บไว้ท่ีหลังคา เสื้อแขวนไว้ต้นเสา มีข้อง กระชัง แขวนไว้ ตามฝาบ้านในครัวก็จะมี
เครื่องใช้เพียงไม่กี่สิ่ง เชน่ มีหม้อดินสามเส้า อ่างดิน ชาม ตะวักหรือกระจ่า กระบวย เป็นต้น  

ชาวชองมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตน เอกลักษณ์อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ชองน่าศึกษาอย่างย่ิง ท้ังอาหารที่ชาว
ชองรับประทานอยู่ในชีวิตประจาวัน อาหารในพิธีกรรมทางศาสนา อาหารในพิธีกรรมประจําชุมชน รวมถึงลักษณะวัฒนธรรม
อาหารพื้นบ้านของชาวชอง ได้แก่ ลักษณะอาหาร แหล่งที่มาของอาหาร การประกอบอาหาร เวลาในการบริโภคอาหาร 
ลักษณะการบริโภคอาหาร และลักษณะความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหาร แต่ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในกลุ่มชาติชองในจังหวัดจันทบุรีหลายด้าน ด้านหนึ่งคือการใช้เงินตราซื้อหาอาหารแทนการประกอบเอง    
ทําให้อาหารดั้งเดิมของตนเองเริ่มหายไป อาหารที่ใช้ในพิธีกรรมบางอย่างก็เร่ิมเปลี่ยนแปลง และสาเหตุหลักท่ีจะทําให้
วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของชาวชองหายไปก็คือการไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากชาวชองมีแต่ภาษาพูด        
ไม่มีภาษาเขียน วัฒนธรรมอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเช่น 
การคมนาคม การสื่อสาร เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรมอาหารเป็นหน่วยย่อยหนึ่งของสังคมมนุษย์ท่ีไม่ได้ตั้งอยู่เป็นเอกเทศ 

แต่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอื่นๆ ตลอดเวลา เช่น ปัจจุบันพบว่ามีการเลือกรับประทานอาหารตะวันตกมากขึ้นเพื่อ   
ความสะดวกรวดเร็ว กระแสโลกาภิวัตน์ไม่มีพรมแดนกันระหว่างการลื่นไหลทางวัฒนธรรมอาหาร ทําให้กระแสวัฒนธรรม
อาหารจากนานาประเทศสามารถเข้ามาในประเทศได้ง่าย ทําให้มีการรับเอาวัฒนธรรมอาหารและวัฒนธรรมอื่นๆ ท่ีแฝงมากับ
สื่อต่างๆ วัฒนธรรมอาหารของกลุ่มต่างๆ จึงค่อยๆ ถูกกลืนหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่มากับการรับเอาวัฒนธรรมใหม่  

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ในเขตตําบลตะเคียนทอง และตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานประมาณกว่าร้อยปี เป็นพื้นที่ท่ีมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติอยู่ค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์ โดยแหล่งน้ําตามธรรมชาติ ท่ีนา และป่าซ่ึงกระจายอยู่โดยทั่วไป แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปชาวชองก็ได้รับเอา
วัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาในชุมชนเหมือนชุมชนอื่นๆ และการที่ชาวชองไม่มีภาษาเขียนของตนเองทาให้ภูมิปัญญาชาวชองไม่ได้
รบัการจารึกเป็นตัวอักษรไว้ ทําให้ภูมิปัญญาหลายอย่างได้สูญหายไปและหลายอย่างกําลังเผชิญกับปัญหาจากสารทิศ  

จากสภาพปัญหาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง
ในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีโดยได้กําหนดพื้นที่ในการศึกษาคือชุมชนบ้านตะเคียนทอง และบ้านจันทเขลม จังหวัด
จันทบุรี การศึกษาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของชาวชองจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารที่ชาวชอง
รับประทานอยู่ในชีวิตประจําวันและอาหารที่ใช้ในพิธีกรรมพื้นบ้านรวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับอาหารของชาวชองเพื่อเป็นการ
รวบรวมและถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารของชาวชอง อันจะนําไปสู่การสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารชาวชองรวมถึงเป็น
แนวทางในการพัฒนาอาหารพื้นบ้านชาวชองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะ
เข้าสู่อาเซียนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาชนิดของอาหารในชีวิตประจําวัน และอาหารในพิธีกรรมต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ในอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อศึกษาลักษณะอาหาร แหล่งที่มาของอาหาร การประกอบอาหาร เวลาในการบริโภคอาหาร ลักษณะการ
บริโภคอาหาร และลักษณะความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหาร ของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
    กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นชาวชองบ้านตะเคียนทอง ตําบลตะเคียนทอง  และตําบลจันทเขลม 

อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ ได้แก่ นักวิชาการทางด้านอาหาร พระภิกษุชาวชอง และปราชญ์ชาวชอง
ด้านอาหารพื้นบ้าน กลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ชาวชองที่เป็นแม่บ้านซ่ึงประกอบอาหารประเภทของคาวและของหวาน และกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ผู้ท่ีเคยรับประทานอาหารพื้นบ้านชอง 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่  
    ผู้วิจัยได้กําหนดพื้นที่สาหรับการวิจัย คือ ชาวชองตําบลตะเคียนทอง และตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญโดยใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยการลงพื้นที่และสอบถามข้อมูลจากผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวชองจึงทําให้ทราบว่าพ้ืนที่
ใดที่ยังคงพอมีการประกอบอาหารพื้นบ้านชองในวิถีชีวิตประจําวัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มที่จะศึกษาได้แก่ กลุ่มผู้รู้ จํานวน 4 
คน ได้แก่ นักวิชาการทางด้านอาหาร พระภิกษุชาวชอง และปราชญ์ชาวชองด้านอาหารพื้นบ้าน กลุ่มผู้ปฏิบัติ จํานวน 5 คน  
ได้แก่ ชาวชองที่เป็นแม่บ้านซ่ึงประกอบอาหารพื้นบ้านชองในครอบครัว และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจํานวน 3 คน ได้แก่ ผู้ท่ีเคย
รับประทานอาหารพื้นบ้านชอง 

1. เครื่องมือในการวิจัย 
    ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม (participant observation and non participant 
observation) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 2. การจัดกระทําข้อมูล 
   2.1 การจัดกระทําข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์จากการสนทนากลุ่มและใช้เครื่องมือ

บันทึกเสียงเพื่อช่วยบันทึกข้อมูล 
   2.2 นําข้อมูลท่ีบันทึกมาสรุปในแต่ละวันและทําการจัดหมวดหมู่หาคําตอบตามเนื้อหาของการวิจัย ตลอดทั้งมีการ

ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลขณะเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยตรวจความแม่นตรง (validity) และความเชื่อถือได้ 
(reliability) มีการตรวจสอบสามเส้าในด้านต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลโดยบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (member checks) ตลอดจน
กระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริงที่กระทําอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  นําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์แล้วจดบันทึกไว้ในลักษณะการบรรยาย (descriptive) เพื่อนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพเกี่ยวกับ เทคนิค กรรมวิธี กระบวนการในการประกอบอาหาร รวมทั้งพิธีกรรมและความเชื่อที่มี
ต่อการประกอบอาหารพื้นบ้านชอง การวิเคราะห์ผลการศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิดของสุภางค์  จันทวานิช  
(2540 : 131-134) ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction) เป็นวิธีการสร้างข้อสรุป ข้อมูลจากรูปธรรมหรือ
ปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น เช่น พิธีกรรมและความเชื่อต่อการบริโภคอาหาร เป็นต้น 

4. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    การนําเสนอข้อมูลผู้วิจัยเสนอข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษา 
5. กรอบแนวความคิดของการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  

ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า อาหารในชีวิตประจําวันของกลุ่มชาติพันุ์ชอง ประเภทอาหารคาว ในพื้นที่
ตําบลตะเคียนทอง มี 7 ชนิด ดังนี้ 

1.  น้ําพริกตะไคร้  
    วัตถุดิบประกอบไปด้วย กุ้งแห้ง ตะไคร้ มะอึก พริกขี้หนู และน้ําปลาหรือเกลือ  
    วิธีการทํา 
    โขลกพริกข้ีหนูประมาณ 1 กํามือ กับหัวตะไคร้ซอยประมาณ 3-4 หัว ให้เข้ากัน เมื่อใกล้ละเอียดแล้วใส่มะอึก  

(ลูกสีเหลืองขนาดเล็ก) ลงไปประมาณ 4-5 ลูก และตามด้วยกุ้งแห้งประมาณ 10-15 ตัว โขลกให้เข้ากันและปรุงด้วยเกลือป่น
หรือน้ําปลา 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้นลองชิมดูและใช้ภาชนะตักใสถ่้วยพร้อมรับประทาน 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 2. การจัดกระทําข้อมูล 
   2.1 การจัดกระทําข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์จากการสนทนากลุ่มและใช้เครื่องมือ

บันทึกเสียงเพื่อช่วยบันทึกข้อมูล 
   2.2 นําข้อมูลท่ีบันทึกมาสรุปในแต่ละวันและทําการจัดหมวดหมู่หาคําตอบตามเนื้อหาของการวิจัย ตลอดทั้งมีการ

ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลขณะเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยตรวจความแม่นตรง (validity) และความเชื่อถือได้ 
(reliability) มีการตรวจสอบสามเส้าในด้านต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลโดยบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (member checks) ตลอดจน
กระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริงที่กระทําอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  นําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์แล้วจดบันทึกไว้ในลักษณะการบรรยาย (descriptive) เพื่อนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพเกี่ยวกับ เทคนิค กรรมวิธี กระบวนการในการประกอบอาหาร รวมทั้งพิธีกรรมและความเชื่อที่มี
ต่อการประกอบอาหารพื้นบ้านชอง การวิเคราะห์ผลการศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิดของสุภางค์  จันทวานิช  
(2540 : 131-134) ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction) เป็นวิธีการสร้างข้อสรุป ข้อมูลจากรูปธรรมหรือ
ปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น เช่น พิธีกรรมและความเชื่อต่อการบริโภคอาหาร เป็นต้น 

4. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    การนําเสนอข้อมูลผู้วิจัยเสนอข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษา 
5. กรอบแนวความคิดของการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  

ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า อาหารในชีวิตประจําวันของกลุ่มชาติพันุ์ชอง ประเภทอาหารคาว ในพื้นที่
ตําบลตะเคียนทอง มี 7 ชนิด ดังนี้ 

1.  น้ําพริกตะไคร้  
    วัตถุดิบประกอบไปด้วย กุ้งแห้ง ตะไคร้ มะอึก พริกขี้หนู และน้ําปลาหรือเกลือ  
    วิธีการทํา 
    โขลกพริกข้ีหนูประมาณ 1 กํามือ กับหัวตะไคร้ซอยประมาณ 3-4 หัว ให้เข้ากัน เม่ือใกล้ละเอียดแล้วใส่มะอึก  

(ลูกสีเหลืองขนาดเล็ก) ลงไปประมาณ 4-5 ลูก และตามด้วยกุ้งแห้งประมาณ 10-15 ตัว โขลกให้เข้ากันและปรุงด้วยเกลือป่น
หรือน้ําปลา 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้นลองชิมดูและใช้ภาชนะตักใสถ่้วยพร้อมรับประทาน 

 

2.  น้ําพริกกะทิใส่ปลาดุก (ลุกกะทิเม่วกะแล่ง) 
    วัตถุดิบประกอบไปด้วย ปลาดุก ตะไคร้ มะพร้าวแก่เพื่อคั้นเป็นหัวกะทิ พริกขี้หนู น้ําปลา หรือเกลือ กะปิ      

หัวหอม มะเขือพวง กระเทียม และน้ําตาลปิ๊ป  
   วิธีการทํา 

 ตั้งกระทะด้วยใช้ไฟขนาดกลาง เติมน้ําสะอาดลงในกระทะประมาณ 2 ถ้วยใหญ่ พอน้ําเดือดใส่หัวกะทิท่ีคั้น
เตรียมไว้แล้วลงไปประมาณ 1-2 ถ้วยตวง เมื่อกะทิเดือดใส่กะปิลงไป 2-3 ช้อนโต๊ะ ตามด้วยตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ มะเขือพวง 1 
กํามือ กระเทียมท่ีโขลกละเอียดประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ เติมหัวหอมแดงซอยครึ่งกํามือ และน้ําตาลปิ๊บ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน 
2-3 นาที จากน้ันใส่ปลาดุกท่ีได้ห่ันเป็นชิ้นเอาไว้ประมาณครึ่งกิโลกรัม จากนั้นคนให้เข้ากันรอให้เดือดเพื่อให้ปลาดุกสุกได้ท่ี 
เป็นอันเสร็จ 

3.  คั่วเนื้อควาย (คั่วกะปาว)  
             วัตถุดิบประกอบไปด้วย น้ํามันพืช เนื้อควาย พรกิแกง ใบชะมวง หัวไพรขาว และน้ําสะอาด 1 แก้ว 

    วิธีการทํา 
    ตั้งกระทะใช้ไฟขนาดกลาง ใส่น้ํามันพืช 3-4 ช้อนโต๊ะ จากนั้นผัดใส่พริกแกงที่เตรียมไว้ 3-4 ช้อนโต๊ะ นําเนื้อควาย  

ท่ีห่ันละเอียดไว้ประมาณครึ่งกิโลกรัม คนให้เข้ากันจนเนื้อควายสุกประมาณ 10-15 นาที จากนั้นฉีกใบชะมวงสัก 4-5 ใบใส่ลง
ไปพร้อมกับไพรขาวที่ซอยไว้แล้วประมาณ 1-2 หัว เติมน้ําสุกประมาณ 1 แก้วคั่วให้เข้ากันเป็นอันเสร็จ 

 บุญยืน  คงคาเขียว ได้กล่าววิธีการคั่วเนื้อควายและคั่วปลาซิวว่า “…คั่วกระแพ้งและคั่วปลาซิวโบราณจริงๆ จะไม่ใส่
น้ํามันพืช คั่วกับน้ําเปล่าๆนี้แหละ…แต่สมัยนี้ใส่ได้เพื่อให้ได้กลิ่นหอมเพราะโบราณไม่มีน้ํามันพืชหาซ้ือลําบาก…” (สัมภาษณ์ : 
2559) 

4.  แกงบอนใส่ไก่ (ชิ่วโอ้ยใส่แหลก)  
    วัตถุดิบประกอบไปด้วย เนื้อไก่บ้าน ก้านบอน กะทิ พริกแกง ใบมะกรูด มะขามเปียก น้ําตาลป๊ิป และน้ําเปล่า   

4-5 ถ้วย 
    วิธีการทํา 
    ตั้งหม้อไฟให้เดือด ใส่น้ําสุกลงไป 4-5 ถ้วยตวง พอเดือดใส่หัวกะทิลงไป 1 ถ้วยตวง ตามด้วยพริกแกงที่เตรียมไว้ 

เติมน้ํามะขามเปียกลงไป ฉีกใบมะกรูดลงไปประมาณ 4-5 ใบ ตามด้วยน้ําตาลปิ๊ป 1-2 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันจากนั้นเติมไก่ท่ี
เตรียมไว้เป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณครึ่งกิโลกรัม เม่ือไก่เริ่มสุกประมาณ 10-15 นาที เติมก้านบอนลงไปคนให้เข้ากันจนก้านบอน
ยุบตัวลง ปรุงรสตามถนัดเป็นอันเสร็จ 

5.  แกงหวาย (ชิ่วยอดพุ่ดเงิด)  
    วัตถุดิบประกอบไปด้วย ยอดหวาย กะปิ ใบชะมวง เกลือ หรือน้ําปลา และน้ําเปล่า 4-5 ถ้วยตวง 
    วิธีการทํา 
    ตั้งหม้อไฟขนาดแรง ใส่น้ําสุกลงไป 4-5 ถ้วยตวง พอน้ําเดือดใส่กะปิลงไป 3-4 ช้อน คนให้เข้ากันจากนั้นใส่ยอด

หวายที่ได้ห่ันเป็นชิ้นขนาดปานกลางลงไปประมาณครึ่งกิโลกรัมใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที พอหวายสุกใส่ใบชะมวงลงไป
ประมาณ 1 กํามือ ปรุงด้วยเกลือหรือน้ําปลา เป็นอันเสร็จ 

6.  คั่วปลาซิว (คั่วเม่วจังง้า)   
    วัตถุดิบประกอบไปด้วย ปลาซิว พริกแกง ใบย่ีหร่า ใบกระเพรา และน้ําสะอาด 1 ถ้วยตวง 
    วิธีการทํา 

 ตั้งกระทะไฟขนาดปานกลาง-อ่อน ใส่น้ํามันพืชลงไป 3-4 ช้อนชา เติมพริกแกงลงไปประมาณ 3-4 ช้อนชาคนให้
เข้ากันจากนั้นใส่ปลาซิวลงไปประมาณ 1 ถ้วยใหญ่คนให้เข้ากันแล้วใส่ใบกะเพรา และใบย่ีหร่าซอยประมาณ 1 กํามือ เติมน้ํา
สุก 1 แก้ว และคนให้เข้ากันประมาณ 10-15 นาที เมื่อสังเกตปลาซิวสุก เป็นอันเสร็จ 

7.  คั่วมะพร้าว (คั่วลุกกะแพ้ง)   
             วัตถุดิบประกอบไปด้วย มะพร้าวแก่ขูด และเกลือ 
                วิธีการทํา  

    ตั้งไฟขนาดอ่อน ใส่มะพร้าวท่ีขูดไว้ลงในกระทะประมาณ 1-2 กิโลกรัม คั่วจนมะพร้าวแห้งใช้เวลาประมาณ        
1 ชั่วโมง ใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากัน เปน็อันเสร็จ 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

198

ข้อค้นพบอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุชองประเภทอาหารคาว ในพื้นที่ตําบลจันทเขลม มี 2 ชนิด ดังนี้ 
1.  คั่วกระวานใส่ไก่   

              วัตถุดิบประกอบไปด้วย กระวาน พริกแกง กะทิ น้ําปลาหรือเกลือ เนื้อไก่ และน้ํามันพืช 
 วิธีการทํา 
  ตั้งกระทะใส่น้ํามันพืชประมาณ 1 ถ้วยตวง รอให้น้ํามันพืชเดือดประมาณ 2-3 นาที เมื่อน้ํามันพืชเดือดแล้วใส่

พริกแกงลงไปผัดให้เข้ากัน จากนั้นเติมหัวกะทิลงไปประมาณ 1 ถ้วยตวง ผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่เนื้อไก่ท่ีสับเป็นชิ้นไว้ใส่ลงไป
ประมาณ 1 กิโลกรัม ผัดให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที จากนั้นใส่กระวานที่ได้ห่ันเป็นชิ้นเล็กประมาณ 1-2 กํามือ   
ผัดให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ปรุงรสด้วยน้ําปลา หรือเกลือตามความเหมาะสม เปน็อันเสร็จ 

2.  น้ําพริกกะทิชอง 
             วัตถุดิบประกอบไปด้วย มะพร้าวแก่นํามาคั้นเป็นหัวกะทิ น้ํามันพืช พริกข้ีหนู น้ําปลา หรือเกลือ กะปิ หัวหอม  
กระเทียม และน้ําตาลปิ๊ป  

    วิธีการทํา 
 ตั้งกระทะโดยใช้ไฟขนาดกลาง ใส่น้ําพืชลงไปประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะ ใส่หัวกะทิท่ีคั้นเตรียมไว้แล้วลงไปประมาณ 
1 ถ้วยตวง เมื่อกะทิเดือดใส่กะปิลงไป 4-5 ช้อนโต๊ะ ใส่กระเทียมท่ีโขลกละเอียดประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ เติมหัวหอมแดงซอยครึ่ง
กํามือ และน้ําตาลปิ๊บ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน 10-15 นาที จนสังเกตเห็นว่ากะปิเริ่มแห้งเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทําน้ําพริก
กะทิชอง 

ข้อค้นพบอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุชอง ประเภทอาหารหวาน ในพื้นที่ตําบลตะเคียนทอง และตําบลจันทเขลม มี 3 ชนิด 
ดังนี้ 

1. ขนมปาย  
   วัตถุดิบ ได้แก่ มะพร้าวขูด แป้งข้าวเหนียว น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลปิ๊ป น้ํามันพืช (ถั่วเหลือง) เกลือ น้ําปูนใส 

และน้ําเปล่า 
 วิธีการทํา 

            นวดแป้งข้าวเหนียวจํานวนประมาณ 1-2 กิโลกรัม ผสมหัวกะทิประมาณ 1-2 ถ้วยตวง ใส่น้ําปูน 1-2 ช้อนชา 
เติมน้ําเปล่า 1-2 แก้ว ลงไปพร้อมน้ําตาลปิ๊ปประมาณ 2-3 ช้อนชา นวดแป้งให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที จากนั้น 
ตั้งเตาไฟให้แรง นําน้ํามันพืชเทลงในกะทะประมาณ 2-3 ถ้วยตวงใหญ่ เมื่อน้ํามันพืชเดือดได้ท่ี จากนั้นนําแป้งที่ปั้นให้กลม
พอประมาณเมื่อปั้นเสร็จแล้วใช้มือบีบให้แป้งท่ีเป็นก้อนมีลักษณะแบน เพื่อนําไปทอดในกะทะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาท ี
สังเกตแป้งที่กําลังทอดมีสีเหลืองจากนั้นก็ใช้ตะหลิ่วตักใส่ภาชนะ เป็นอันเสร็จ 

2.  ขนมควยลิง  
    วัตถุดิบ ได้แก่ มะพร้าวขูด แป้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า น้ําตาลทรายแดง น้ําปูนใส และน้ําต้มสุก 
    วิธีการทํา 
    นําแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวผสมกันอย่างละประมาณ 1 กิโลกรัม เทน้ําลงไป 2-3 ถ้วยตวง ตามด้วยหัวกะทิ

ประมาณ 1-2 ถ้วยตวง ใส่น้ําปูนใส 1 ช้อนโต๊ะลงไป พร้อมกับน้ําตาลทรายแดง จากนั้นนวดแป้งให้เข้ากันใช้เวลา 20-30 นาที 
เสร็จแล้วปั้นแป้งให้เป็นรูปลักษณะของอวัยวะเพศลิงตัวผู้ หลายๆชิ้น ตามความต้องการจากนั้นเตรียมน้ําใส่ประมาณครึ่งหม้อ 
ต้มให้เดือด จากน้ันใช้มือจับแป้งที่มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศลิงตัวผู้ ค่อยๆหย่อนลงไปในหม้อที่กําลังเดือดใช้เวลาประมาณ  
1 นาที โดยประมาณจากนั้นใช้ภาชนะตักขึ้นมาเพื่อวางบนถาดที่เตรียมไว้ รอสักครู่คลุกกับมะพร้าวท่ีขูดรอไว้ เป็นอันเสร็จ 

3.  ขนมป๊อก  
    วัตถุดิบ ได้แก่ มะพร้าวขูด หอมแดง แป้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลปิ๊ป เกลือป่น 

น้ําเปล่า และใบคลุ้ม หรือใบตอง 
 วิธีการทํา 
  ใช้แป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวอย่างละประมาณ 1 กิโลกรัม นวดให้เข้ากันโดยผสมน้ํา1-2 ถ้วยตวง เทหัวกะทิลงไป

ประมาณ 1-2 ถ้วยตวง เติมน้ําตาลปิ๊บลงไปประมาณ 1-2 ช้อนชา นวดให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ผสมหัว
หอมแดงที่ซอยไว้ประมาณ 1-2 กํามือ จากนั้นปั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนๆ นําไปห่อใบคลุ้มหรือใบตองเพื่อจัดวางลงในซึ้งเพื่อ
นําไปนึ่งใช้เวลาประมาณ 30-35 นาที เป็นอันเสร็จ  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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ข้อค้นพบอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุชองประเภทอาหารคาว ในพื้นที่ตําบลจันทเขลม มี 2 ชนิด ดังนี้ 
1.  คั่วกระวานใส่ไก่   

              วัตถุดิบประกอบไปด้วย กระวาน พริกแกง กะทิ น้ําปลาหรือเกลือ เนื้อไก่ และน้ํามันพืช 
 วิธีการทํา 
  ตั้งกระทะใส่น้ํามันพืชประมาณ 1 ถ้วยตวง รอให้น้ํามันพืชเดือดประมาณ 2-3 นาที เม่ือน้ํามันพืชเดือดแล้วใส่

พริกแกงลงไปผัดให้เข้ากัน จากนั้นเติมหัวกะทิลงไปประมาณ 1 ถ้วยตวง ผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่เนื้อไก่ท่ีสับเป็นชิ้นไว้ใส่ลงไป
ประมาณ 1 กิโลกรัม ผัดให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที จากนั้นใส่กระวานที่ได้ห่ันเป็นชิ้นเล็กประมาณ 1-2 กํามือ   
ผัดให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ปรุงรสด้วยน้ําปลา หรือเกลือตามความเหมาะสม เปน็อันเสร็จ 

2.  น้ําพริกกะทิชอง 
             วัตถุดิบประกอบไปด้วย มะพร้าวแก่นํามาคั้นเป็นหัวกะทิ น้ํามันพืช พริกข้ีหนู น้ําปลา หรือเกลือ กะปิ หัวหอม  
กระเทียม และน้ําตาลปิ๊ป  

    วิธีการทํา 
 ตั้งกระทะโดยใช้ไฟขนาดกลาง ใส่น้ําพืชลงไปประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะ ใส่หัวกะทิท่ีคั้นเตรียมไว้แล้วลงไปประมาณ 
1 ถ้วยตวง เม่ือกะทิเดือดใส่กะปิลงไป 4-5 ช้อนโต๊ะ ใส่กระเทียมท่ีโขลกละเอียดประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ เติมหัวหอมแดงซอยครึ่ง
กํามือ และน้ําตาลปิ๊บ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน 10-15 นาที จนสังเกตเห็นว่ากะปิเริ่มแห้งเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทําน้ําพริก
กะทิชอง 

ข้อค้นพบอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุชอง ประเภทอาหารหวาน ในพื้นท่ีตําบลตะเคียนทอง และตําบลจันทเขลม มี 3 ชนิด 
ดังนี้ 

1. ขนมปาย  
   วัตถุดิบ ได้แก่ มะพร้าวขูด แป้งข้าวเหนียว น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลปิ๊ป น้ํามันพืช (ถั่วเหลือง) เกลือ น้ําปูนใส 

และน้ําเปล่า 
 วิธีการทํา 

            นวดแป้งข้าวเหนียวจํานวนประมาณ 1-2 กิโลกรัม ผสมหัวกะทิประมาณ 1-2 ถ้วยตวง ใส่น้ําปูน 1-2 ช้อนชา 
เติมน้ําเปล่า 1-2 แก้ว ลงไปพร้อมน้ําตาลปิ๊ปประมาณ 2-3 ช้อนชา นวดแป้งให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที จากนั้น 
ตั้งเตาไฟให้แรง นําน้ํามันพืชเทลงในกะทะประมาณ 2-3 ถ้วยตวงใหญ่ เมื่อน้ํามันพืชเดือดได้ท่ี จากนั้นนําแป้งท่ีปั้นให้กลม
พอประมาณเมื่อปั้นเสร็จแล้วใช้มือบีบให้แป้งที่เป็นก้อนมีลักษณะแบน เพ่ือนําไปทอดในกะทะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาท ี
สังเกตแป้งที่กําลังทอดมีสีเหลืองจากนั้นก็ใช้ตะหลิ่วตักใส่ภาชนะ เป็นอันเสร็จ 

2.  ขนมควยลิง  
    วัตถุดิบ ได้แก่ มะพร้าวขูด แป้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า น้ําตาลทรายแดง น้ําปูนใส และน้ําต้มสุก 
    วิธีการทํา 
    นําแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวผสมกันอย่างละประมาณ 1 กิโลกรัม เทน้ําลงไป 2-3 ถ้วยตวง ตามด้วยหัวกะทิ

ประมาณ 1-2 ถ้วยตวง ใส่น้ําปูนใส 1 ช้อนโต๊ะลงไป พร้อมกับน้ําตาลทรายแดง จากนั้นนวดแป้งให้เข้ากันใช้เวลา 20-30 นาที 
เสร็จแล้วปั้นแป้งให้เป็นรูปลักษณะของอวัยวะเพศลิงตัวผู้ หลายๆชิ้น ตามความต้องการจากนั้นเตรียมน้ําใส่ประมาณครึ่งหม้อ 
ต้มให้เดือด จากน้ันใช้มือจับแป้งที่มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศลิงตัวผู้ ค่อยๆหย่อนลงไปในหม้อท่ีกําลังเดือดใช้เวลาประมาณ  
1 นาที โดยประมาณจากนั้นใช้ภาชนะตักขึ้นมาเพื่อวางบนถาดที่เตรียมไว้ รอสักครู่คลุกกับมะพร้าวท่ีขูดรอไว้ เป็นอันเสร็จ 

3.  ขนมป๊อก  
    วัตถุดิบ ได้แก่ มะพร้าวขูด หอมแดง แป้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลปิ๊ป เกลือป่น 

น้ําเปล่า และใบคลุ้ม หรือใบตอง 
 วิธีการทํา 
  ใช้แป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวอย่างละประมาณ 1 กิโลกรัม นวดให้เข้ากันโดยผสมน้ํา1-2 ถ้วยตวง เทหัวกะทิลงไป

ประมาณ 1-2 ถ้วยตวง เติมน้ําตาลปิ๊บลงไปประมาณ 1-2 ช้อนชา นวดให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ผสมหัว
หอมแดงที่ซอยไว้ประมาณ 1-2 กํามือ จากนั้นปั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนๆ นําไปห่อใบคลุ้มหรือใบตองเพื่อจัดวางลงในซึ้งเพื่อ
นําไปนึ่งใช้เวลาประมาณ 30-35 นาที เป็นอันเสร็จ  

ข้อค้นพบอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุชองที่ใช้ประกอบพิธีกรรม พบว่า มีอาหารประเภทของหวานเพียงชนิดเดียว ได้แก่ 
ขนมป็อก ซ่ึงขนมดังกล่าวนิยมใช้ในการประกอบพิธีกรรม ได้แก่ การเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ ไหว้ศาล และใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมในการแต่งงานลูกสาวคนโตของชาวชองที่เรียกกันว่า “กาต๊ัก”  
ตอนที่ 2 

ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ลักษณะของอาหารชองโดยทั่วไป พบว่ามี 2 ประเภท ได้แก่ อาหารประเภท
ของคาวและประเภทของหวาน แหล่งที่มาของอาหาร โดยท่ัวไปได้มาจากธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา ป่า ห้วย หนองน้ํา และการ
ปลูกพืช ผัก ผลไม้ในบริเวณพื้นที่ของตนเอง วิธีการประกอบอาหาร ในอดีตชาวชองใช้เตาถ่านในการประกอบอาหาร ปัจจุบัน
นิยมใช้เตาแก๊สเพราะสะดวกกว่าการใช้เตาถ่าน บางครอบครัวยังคงมีการออกไปจับจ่ายซ้ือของในตลาดนัดบ้างเพื่อนํามา
ประกอบเป็นอาหาร เวลาในการบริโภคอาหาร ชาวชองสมัยโบราณนิยมบริโภคอาหารเฉพาะมื้อเช้า และมื้อเย็นเท่านั้น  นิยม
การบริโภคข้าวเจ้าเป็นหลัก ปัจจุบันโดยท่ัวไปนักวิจัยได้สังเกตเห็นว่าชาวชองมีการบริโภคอาหาร 3 ม้ือ ซ่ึงพบเห็นได้จาก
ลูกหลานชาวชองสมัยใหม่ซ่ึงเป็นเพราะว่าอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนจึงจําเป็นต้องรับประทานให้ครบ 3 ม้ือ ลักษณะการบริโภค
อาหาร หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารชาวชองยังคงนิยมบริโภคอาหารประเภทของคาวรสชาติค่อนข้างจัด (เผ็ด) ค่านิยม 
หรือความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ชาวชองนิยมบริโภคพืชผักท่ีสด และสมุนไพรบางชนิด เพราะมีความเชื่อว่าจะทําให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโรคภัยเบียดเบียนน้อย  
 
สรุปผล 

ผลการศึกษาเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ชอง : วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ได้ข้อค้นพบตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1. อาหารในชีวิตประจําวันที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชองทั้งสองพื้นที่ ได้แก่ ตําบลตะเคียนทอง   
และตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบว่าประเภทอาหารคาว ได้แก่ น้ําพริกกะทิชอง น้ําพริกตะไคร้     
คั่วเนื้อควาย แกงหวาย  คั่วปลาซิว แกงบอนใส่ไก่ คั่วมะพร้าว และคั่วกระวานใส่ไก่ อาหารประเภทของหวาน ได้แก่ ขนมป๊อก 
ขนมปาย และขนมควยลิง อาหารในพิธีกรรม พบว่า มีอาหารประเภทของหวานเพียงชนิดเดียว ได้แก่ ขนมป็อก ซ่ึงขนมดังกล่าว 
ใช้ประกอบพิธีกรรม เซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ ไหว้ศาล และใช้ในการประกอบพิธีกรรมในการแต่งงานลูกสาวคนโตของ  
ชาวชองที่เรียกกันว่า “กาต๊ัก”  

2. ลักษณะอาหารคาว และอาหารหวานแหล่งที่มาได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ตามท้องถิ่น ซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
เช่น ปลา ได้มาจากหนองน้ํา เป็นต้น มะพร้าว และพริก ได้มาจากการปลูกในบริเวณรอบๆ บ้าน ส่วนข้าวได้มาจากการ
เพาะปลูกตามฤดูกาล ชาวชองนิยมการรับประทานข้าวเจ้าเป็นหลัก และพืชผักท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติปัจจุบันมีการปลูกไว้
ตามที่อยู่อาศัย เวลาในการบริโภคอาหารนิยมรับประทานอาหารในช่วงเช้า และช่วงเย็น เครื่องปรุงอาหารพื้นบ้านชองปัจจุบัน
อิงส่วนผสมเครื่องปรุงกระแสหลัก การประกอบอาหารทั่วไปใช้เตา ฟืนจากธรรมชาติจะทําให้มีรสชาติอาหารดีกว่าวิธีอ่ืน  
รสชาติอาหารประเภทคาวค่อนข้างนิยมรสจัด (เผ็ด) เวลาในการบริโภคไม่พบว่ามีข้อห้ามแต่อย่างใดแต่มีบางชนิดห้ามคนไข้ 
หรือคนที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์รับประทานโดยเด็ดขาดเพราะจะทําให้เกิดอาการกําเริบหรือแสลงต่อโรค อาหารประเภทของ
หวานเน้นส่วนผสมแป้งข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเป็นหลัก รองลงมาได้แก่ มะพร้าว น้ําตาลป๊ิป ความเชื่อในการบริโภคอาหาร
โดยท่ัวไปเชื่อว่าการรับประทานอาหารประเภท พืช ผักสด น้ําพริก เป็นต้น จะทําให้ร่างกายแข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
น้อย  
 
อภิปรายผล 

จากข้อสรุปผลการวิจัยข้างต้นทําให้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การนําผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ชนิดของอาหารในชีวิตประจําวัน และอาหารในพิธีกรรมต่างๆ ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ชองใน ตําบลตะเคียนทอง และตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ลักษณะอาหาร แหล่งที่มาของอาหาร 
การประกอบอาหาร เวลาในการบริโภคอาหาร ลักษณะการบริโภคอาหาร และลักษณะความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหาร  

1. ชนิดของอาหารในชีวิตประจําวัน และอาหารในพิธีกรรมต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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(อาคาร 36) 
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   ชนิดของอาหารในชีวิตประจําวันและอาหารในพิธีกรรมต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง พบว่าสอดคล้องกับแนวคิด
มานุษวิทยาของจุรี จุลละเกศ (2514) ได้อธิบายถึงอาหารที่ใช้ประกอบพิธีกรรม เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่าง
มาก ถึงแม้ว่าอาหารดังกล่าวจะมิได้มีไว้เพ่ือการบริโภคก็ตามแต่ก็มีส่วนทําให้มนุษย์ดํารงอยู่ได้อย่างมีความสุข ท้ังนี้เพราะการ
นําอาหารไปเซ่นบวงสรวงภูตผีปีศาจ หรือสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติเป็นระบบที่จะต้องตอบสนองความต้องการจําเป็นทาง
จิตใจของมนุษย์ท่ีจะแสดงออกมาซึ่งความรู้สึกทางจิตใจร่วมกันอันเป็นความต้องการอย่างหนึ่งท่ีนอกเหนือไปจากความ
ต้องการจําเป็นทางร่างกาย ซ่ึงเราเรียกความต้องการประเภทนี้ว่าความต้องการบูรณาการ เพื่อจะนํามาซ่ึงความสุขสมบูรณ์ท้ัง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ด้วยเหตุนี้จึงจัดว่าหน้าท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งของอาหารคือ อาหารเป็นสิ่งที่มีหน้าท่ีทางจิตวิทยา
ซ่ึงจะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุข ได้อีกหนึ่งวิธี 

    จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์กลุ่มชาติพันธุ์ชองมีความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมในประเด็นความเชื่อเรื่องของการบริโภค
อาหาร และความเชื่อเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษสอดคล้องกับงานวิจัยของบูรณ์เชน สุขคุ้ม (2556 : 69) ได้ทําการศึกษา
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในจังหวัดศรีสะเกษพบว่า นอกจากชาวกูยจะบริโภคอาหารแล้วยังมีความเชื่อ
เกี่ยวกับการนําอาหารไปเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษด้วย ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้ชาวกูยได้ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษบุรุษโดยมี
ผู้มีอาวุโสเป็นผู้ถ่ายทอด ทําหน้าท่ีขัดเกลาให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติตามจึงทําให้ชาวกูยรู้สึกมีคุณค่า
และมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนซ่ึงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันส่งผลให้วัฒนธรรมอาหารของชาวกูย
สามารถดํารงอยู่ได้ในปัจจุบัน 

    โดยนัยดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ฮั้น  พิเศษ (อ้างถึงใน กมลา ศรีเมือง, 2558 : 78-79) ผู้เป็นชาวชอง
อาวุโสอาศัยอยู่ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวว่าการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ การนับถือผีอ่ืนๆ
ก็ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น การนับถือผีป่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่า
ให้เป็นเสมือน ซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนชอง เช่น การไปหาปลามาเป็นอาหาร การไปเก็บผักหรือสมุนไพร เป็นต้น ดังนั้นจึงมี
ตํานานของคนชองที่ชี้ให้เห็นว่า ถ้าหากเข้าป่าไปพูดไม่ดีหรือทํากริยาไม่ดี เป็นการดูถูกป่า ผีป่าจะโกรธและจะมาทําให้มี
อันตราย เช่น เจ็บไข้หรือบาดเจ็บบางทีก็ให้หลงป่าหาทางกลับไม่ได้ บางทีก็พบสัตว์ร้ายๆ เป็นต้น แต่ถ้าหากก่อนจะเข้าป่าได้
กราบไหว้ขอพร กล่าวคําท่ีเป็นสิริมงคลแล้วจะโชคดีไม่มีอันตรายและนอกจากนี้ “ผี” ก็จะมาคอยรังควานทําให้คนในหมู่บ้าน
เจ็บไข้ได้ป่วย ซ่ึงต้องทําพิธีเป่าหัวรดน้ํามนต์ โดยหมอผีประจําหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ 
(2533 : 54) ได้กล่าวว่าอาหารพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตท่ีมีความยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นสถาบันหนึ่ง
ทางสังคมได้เป็นอย่างดี อาหารนอกจากจะเป็นสิ่งจําเป็นและสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตมีชีวิตอย่างปกติสุขแล้ว 
ผู้วิจัยมีทัศนะต่อปรากฏการณ์ความเชื่อดังกล่าว ซ่ึงตีความได้ว่าเป็นการทําหน้าท่ีทางจิตวิทยาในการควบคุมพฤติกรรม และยัง
ทําหน้าท่ีในการบําบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย จะเห็นได้ว่าข้อห้ามต่างๆ ของชาวชองในการเข้าไปหาของป่าล้วนเป็นกุศโล
บายทางจิตวิทยาเป็นการอบรมสั่งสอนทางอ้อมให้มีความเคารพต่ออํานาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ พฤติกรรมดังกล่าว
ของชาวชองจึงสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีนิยม (structural functionalism theory) แรดคลิฟฟ์ บราว์น 
(A.R.Radcliffe Brown) ได้เสนอแนวคิดของระบบสังคมต่างๆ ประกอบด้วยด้วยโครงสร้างและกิจกรรมต่างๆ โครงสร้างทาง
สังคมคือแบบแผนท่ีอยู่ได้นาน บรรทัดฐานต่างๆ พิธีกรรม ค่านิยมความรู้สึก ความเชื่อสิ่งเหล่านี้ย่อมมีอํานาจเหนือปัจเจก
บุคคลและช่วยยึดสังคมเอาไว้ เน้นที่การคงอยู่ของระบบสังคมการสืบเนื่องของโครงสร้างและเสถียรภาพทางสังคม และความ
ม่ันคงของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีไม่ซับซ้อน มีการคิดค้นด้านองค์ความรู้ด้านอาหารและวิธีการ หรือเรียกกันว่า “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน” 
เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างของสังคมและสัมพันธภาพของกิจกรรมต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในระบบย่อยของสังคม ได้แก่ กิจกรรมด้าน
ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง การบริโภคอาหาร ความเชื่อ ศาสนา และกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคมก็เพื่อให้โครงสร้างทางสังคมคง
อยู่ได้ ดังนั้นพิธีกรรมจึงเป็นส่วนสําคัญในการคงอยู่ของสังคมพิธีกรรมเป็นพลังที่จะชุบชีวิตใหม่ให้กับสังคมและแสดงออกถึง
ความรู้สึกร่วมกันของกลุ่มนั้นๆ 

2. ลักษณะอาหาร แหล่งที่มา ของอาหาร การประกอบอาหาร เวลาในการบริโภคอาหาร ลักษณะการบริโภคอาหาร 
และลักษณะความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหาร กลุ่มชาติพันธุ์ชองโดยเฉพาะในอดีตมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติ อาศัยอยู่ในป่า
เขา ลําเนาไพรมีชีวิตท่ีอิงอาศัยธรรมชาติตั้งแต่ การเกิด การแก่ การเจ็บและการตายและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริโภค
อาหาร แหล่งที่มาของอาหารล้วนนํามาจากชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ ภูเขา ป่า คลองน้ํา เหล่านี้ล้วนอิงอาศัยทรัพยากร
ทางธรรมชาติซ่ึงขึ้นอยู่กับฤดูกาล จึงเกิดมีอาหารเฉพาะฤดูกาลซึ่งนํามาสู่กระบวน การผลิต บริโภค และถ่ายทอดสู่ครัวเรือน
จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของคนชองในแต่ละพ้ืนที่เหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมอันหมายถึงการศึกษาปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตและกายภาพของสิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อม
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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   ชนิดของอาหารในชีวิตประจําวันและอาหารในพิธีกรรมต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง พบว่าสอดคล้องกับแนวคิด
มานุษวิทยาของจุรี จุลละเกศ (2514) ได้อธิบายถึงอาหารที่ใช้ประกอบพิธีกรรม เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่าง
มาก ถึงแม้ว่าอาหารดังกล่าวจะมิได้มีไว้เพื่อการบริโภคก็ตามแต่ก็มีส่วนทําให้มนุษย์ดํารงอยู่ได้อย่างมีความสุข ท้ังนี้เพราะการ
นําอาหารไปเซ่นบวงสรวงภูตผีปีศาจ หรือสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติเป็นระบบที่จะต้องตอบสนองความต้องการจําเป็นทาง
จิตใจของมนุษย์ท่ีจะแสดงออกมาซึ่งความรู้สึกทางจิตใจร่วมกันอันเป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่นอกเหนือไปจากความ
ต้องการจําเป็นทางร่างกาย ซ่ึงเราเรียกความต้องการประเภทนี้ว่าความต้องการบูรณาการ เพ่ือจะนํามาซ่ึงความสุขสมบูรณ์ท้ัง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ด้วยเหตุนี้จึงจัดว่าหน้าท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งของอาหารคือ อาหารเป็นสิ่งที่มีหน้าท่ีทางจิตวิทยา
ซ่ึงจะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุข ได้อีกหนึ่งวิธี 

    จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์กลุ่มชาติพันธุ์ชองมีความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมในประเด็นความเชื่อเรื่องของการบริโภค
อาหาร และความเชื่อเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษสอดคล้องกับงานวิจัยของบูรณ์เชน สุขคุ้ม (2556 : 69) ได้ทําการศึกษา
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในจังหวัดศรีสะเกษพบว่า นอกจากชาวกูยจะบริโภคอาหารแล้วยังมีความเชื่อ
เกี่ยวกับการนําอาหารไปเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษด้วย ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้ชาวกูยได้ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษบุรุษโดยมี
ผู้มีอาวุโสเป็นผู้ถ่ายทอด ทําหน้าท่ีขัดเกลาให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติตามจึงทําให้ชาวกูยรู้สึกมีคุณค่า
และมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนซ่ึงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันส่งผลให้วัฒนธรรมอาหารของชาวกูย
สามารถดํารงอยู่ได้ในปัจจุบัน 

    โดยนัยดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ฮั้น  พิเศษ (อ้างถึงใน กมลา ศรีเมือง, 2558 : 78-79) ผู้เป็นชาวชอง
อาวุโสอาศัยอยู่ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวว่าการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ การนับถือผีอ่ืนๆ
ก็ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น การนับถือผีป่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่า
ให้เป็นเสมือน ซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนชอง เช่น การไปหาปลามาเป็นอาหาร การไปเก็บผักหรือสมุนไพร เป็นต้น ดังนั้นจึงมี
ตํานานของคนชองที่ชี้ให้เห็นว่า ถ้าหากเข้าป่าไปพูดไม่ดีหรือทํากริยาไม่ดี เป็นการดูถูกป่า ผีป่าจะโกรธและจะมาทําให้มี
อันตราย เช่น เจ็บไข้หรือบาดเจ็บบางทีก็ให้หลงป่าหาทางกลับไม่ได้ บางทีก็พบสัตว์ร้ายๆ เป็นต้น แต่ถ้าหากก่อนจะเข้าป่าได้
กราบไหว้ขอพร กล่าวคําท่ีเป็นสิริมงคลแล้วจะโชคดีไม่มีอันตรายและนอกจากนี้ “ผี” ก็จะมาคอยรังควานทําให้คนในหมู่บ้าน
เจ็บไข้ได้ป่วย ซ่ึงต้องทําพิธีเป่าหัวรดน้ํามนต์ โดยหมอผีประจําหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ 
(2533 : 54) ได้กล่าวว่าอาหารพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตท่ีมีความยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นสถาบันหนึ่ง
ทางสังคมได้เป็นอย่างดี อาหารนอกจากจะเป็นสิ่งจําเป็นและสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตมีชีวิตอย่างปกติสุขแล้ว 
ผู้วิจัยมีทัศนะต่อปรากฏการณ์ความเชื่อดังกล่าว ซ่ึงตีความได้ว่าเป็นการทําหน้าท่ีทางจิตวิทยาในการควบคุมพฤติกรรม และยัง
ทําหน้าท่ีในการบําบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย จะเห็นได้ว่าข้อห้ามต่างๆ ของชาวชองในการเข้าไปหาของป่าล้วนเป็นกุศโล
บายทางจิตวิทยาเป็นการอบรมสั่งสอนทางอ้อมให้มีความเคารพต่ออํานาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ พฤติกรรมดังกล่าว
ของชาวชองจึงสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีนิยม (structural functionalism theory) แรดคลิฟฟ์ บราว์น 
(A.R.Radcliffe Brown) ได้เสนอแนวคิดของระบบสังคมต่างๆ ประกอบด้วยด้วยโครงสร้างและกิจกรรมต่างๆ โครงสร้างทาง
สังคมคือแบบแผนท่ีอยู่ได้นาน บรรทัดฐานต่างๆ พิธีกรรม ค่านิยมความรู้สึก ความเชื่อสิ่งเหล่านี้ย่อมมีอํานาจเหนือปัจเจก
บุคคลและช่วยยึดสังคมเอาไว้ เน้นที่การคงอยู่ของระบบสังคมการสืบเนื่องของโครงสร้างและเสถียรภาพทางสังคม และความ
ม่ันคงของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีไม่ซับซ้อน มีการคิดค้นด้านองค์ความรู้ด้านอาหารและวิธีการ หรือเรียกกันว่า “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน” 
เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างของสังคมและสัมพันธภาพของกิจกรรมต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในระบบย่อยของสังคม ได้แก่ กิจกรรมด้าน
ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง การบริโภคอาหาร ความเชื่อ ศาสนา และกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคมก็เพ่ือให้โครงสร้างทางสังคมคง
อยู่ได้ ดังนั้นพิธีกรรมจึงเป็นส่วนสําคัญในการคงอยู่ของสังคมพิธีกรรมเป็นพลังที่จะชุบชีวิตใหม่ให้กับสังคมและแสดงออกถึง
ความรู้สึกร่วมกันของกลุ่มนั้นๆ 

2. ลักษณะอาหาร แหล่งที่มา ของอาหาร การประกอบอาหาร เวลาในการบริโภคอาหาร ลักษณะการบริโภคอาหาร 
และลักษณะความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหาร กลุ่มชาติพันธุ์ชองโดยเฉพาะในอดีตมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติ อาศัยอยู่ในป่า
เขา ลําเนาไพรมีชีวิตท่ีอิงอาศัยธรรมชาติตั้งแต่ การเกิด การแก่ การเจ็บและการตายและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริโภค
อาหาร แหล่งที่มาของอาหารล้วนนํามาจากชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ ภูเขา ป่า คลองน้ํา เหล่านี้ล้วนอิงอาศัยทรัพยากร
ทางธรรมชาติซ่ึงขึ้นอยู่กับฤดูกาล จึงเกิดมีอาหารเฉพาะฤดูกาลซึ่งนํามาสู่กระบวน การผลิต บริโภค และถ่ายทอดสู่ครัวเรือน
จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของคนชองในแต่ละพ้ืนที่เหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมอันหมายถึงการศึกษาปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตและกายภาพของสิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อม

ธรรมชาติมนุษย์ จะมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมอย่างใกล้ชิดและต้องการปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตเช่นเดียวกัน
กับสัตว์อ่ืนทุกชนิด  ดังที่ทฤษฎีมาสโลว์ได้กล่าวถึงลําดับความต้องการของมนุษย์ในทางจิตวิทยาซ่ึงกล่าวได้ว่ามนุษย์มีความ
จําเป็นต้องบริโภคอาหารเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการทางกายภาพที่จําเป็นที่สุดในการดํารงชีพ ธรรมชาติเป็นตัวผลิต
สร้างสิ่งที่มนุษย์จะนํามาใช้ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น ป้องกันภัยจากสัตว์ร้าย โรคภัยไข้เจ็บ พายุ ฝน ความแห้งแล้ง และ
อัคคีภัย ฯลฯ แต่ละคนจะยอมรับพลังอํานาจและโชคชะตาที่ได้รับจากธรรมชาติคนจะถางป่า ปลูกพืชบนดิน ตัดถนนข้ามภูเขา  
ผลิตยาเพ่ือรักษาโรคสร้างความอบอุ่นภายในบ้านยามฤดูหนาว และสร้างความเย็นในฤดูร้อน กล่าวส้ันๆ ก็คือ มนุษย์         
สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ จากธรรมชาติแวดล้อมซ่ึงเป็นผลผลิตของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาตินั่นเอง จากการศึกษา
ประวัติศาสตร์มีบันทึกว่ามนุษย์พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางชีววิทยาและเพ่ือการดํารงอยู่ทางกายภาพด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ   

    ดังนั้นการดํารงชีวิตของชาวชองสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทวัน ใจกล้า และคณะ (2549 :  4) ได้ทําการศึกษา
การสืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสมุนไพร หมู่บ้านตะเคียนทอง-คลองพลู กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงกล่าวว่าใน
สมัยโบราณชาวชองมีวิถีการดํารงชีวิตท่ีอิงอาศัยธรรมชาติ พ่ึงพาป่าไม้ หาของป่าล่าสัตว์ พอเลี้ยงลูกหลานเท่านั้น มีการหาผัก
ปลาตามภูมิปัญญาที่มีอยู่ มีการประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยตามความถนัดของแต่ละคน มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เจ้าป่าเจ้า
เขา รุกขเทวดา นางไม้ ตลอดจนความเชื่อศาสนาพราหมณ์ เช่น การบวงสรวงเจ้าท่ี การดูฤกษ์ดูยามต่างๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิรเดช  อรชุน. (2555 :  234-235)  ได้ทําการศึกษาเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ชอง : รูปแบบการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพ กล่าวในมิติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ชองพบว่า ชาวชองได้รับอิทธิพลความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู มาจากอินเดียจะสังเกตเห็นว่าก่อนการรักษาโรค หมอพื้นบ้านชองนิยมกล่าวคําว่า “โอม” ก่อนการเริ่มพิธี
กรรมการรักษาโรค ซ่ึงโอมสื่อความหมายถึง พระพรหม พระนารายณ์ และพระศิวะ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอินเดียซ่ึงยังมี
อิทธิพลในด้านจิตใจและวิถีชีวิตของชาวชองดังจะเห็นเชิงปรากฏการณ์นิยมในรูปของพิธีกรรมการบวงสรวง เป็นต้น 

    ภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตของมนุษย์ล้วนขึ้นอยู่กับการหาอยู่หากินและการทํามาหากินอิงกับธรรมชาติ
เช่นเดียวกับสัตว์อ่ืนๆ แต่การดํารงชีวิตของมนุษย์ท่ีต่างจากสัตว์อ่ืน ได้แก่ การปรับตัวทางชีววิทยาเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต
นั้นมนุษย์มีความสามารถและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแวดล้อมได้ซ่ึงเรียกกันว่า “วัฒนธรรม”ระดับของการบังคับควบคุม
ธรรมชาติแวดล้อมของมนุษย์มักจะพยายามเพ่ิมขีดความสามารถของเทคโนโลยีให้มากข้ึนจนทําให้มีความซับซ้อนมีศักยภาพ
มากข้ึน สังคมเก็บหาของป่า-ล่าสัตว์ จะขึ้นอยู่กับอาหารที่พบมีอยู่ในธรรมชาติ สังคมเลี้ยงสัตว์จะเพิ่มอาหารโดยการเลี้ยงสัตว์
เป็นฝูง และรวมตัวกันเลี้ยงเป็นฝูงใหญ่สังคมเกษตรกรรมจะมีการพัฒนาอาหารโดยการหว่านเพาะพืชพันธุ์ต่างๆ และมีการ
ดูแลบํารุงรักษาเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนสังคมอุตสาหกรรม  จะมีการสร้างสรรค์อาหารใหม่ๆ ในรูปแบบของการทําฟาร์ม ปลูกพืช  
เลี้ยงสัตว์ และผลิตออกมาเป็นจํานวนมากในรูปของการผลิตจากโรงงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักร แต่การปฏิวัติเทคโนโลยี   
ในอดีตท่ีผ่านมาทําให้ความสมดุล ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อมต้องสูญเสียไปจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจนไม่สมดุล
กับทรัพยากรธรรมชาติทําให้ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อาหารบางชนิดท่ีชาวชองนิยมนํามาประกอบอาหาร         
ในครัวเรือน ได้แก่ ปลาซิวตัวเล็กๆ บางบริบทไม่มีแล้วซ่ึงเกิดจากกระแสวัฒนธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการใช้
สารเคมีบางชนิดฉีดพ่นไร่ นา จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ห่วงโซ่อาหารหรือระบบนิเวศน์เสียความสมดุลในท้องไร่ปลายนาจึงทําให้ 
ไม่มีปลาซิวตัวเล็กๆ เหมือนเช่นในอดีต แม้กระท่ังวิธีการประกอบอาหารซึ่งในอดีตโบราณจะนิยมใช้เตาและฟื้นในการ 
ประกอบอาหาร ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วจึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเชิงประวัติศาสตร์ของฉัตรทิพย์ นาถสุภา 
(2553:150-163) ได้ทําการศึกษาและแบ่งลักษณะและฐานะของแนวคิดชุมชนออกเป็น 4 ระยะ สะท้อนให้เห็นว่าคนชองอยู่ใน
ระยะที่สาม ได้แก่ ระยะการก่อรูปของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน (ทศวรรษ 2520-พ.ศ. 2540) ในระหว่าง พ.ศ. 2490-2520  
ซ่ึงเป็นช่วงแห่งการเริ่มพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสมัยใหม่ (modernization) แบบทุนนิยม เป็นต้น เนื่องจากชาวชองเริ่มให้
ความสนใจกับวัตถุหรือการรับวัฒนธรรมจากภายนอกพื้นที่ ประกอบกับกระแสไหลบ่าของเทคโนโลยีหรือความทันสมัยท่ี    
ถาโถมเขามาในพื้นที่ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะความต้องการความสะดวกสบาย เช่น 
มีไฟฟ้าใช้จากเดิมใช้ตะเกียงน้ํามันก๊าด เตาถ่าน เปลี่ยนมาเป็นเตาแก๊ส หรือกะทะไฟฟ้า บ้านชองจากเดิมเป็นเครื่องเรือนผูกมุง
ด้วยไม้ระกํา เปลี่ยนไปเป็นมุงด้วยสังกะสี หรือกระเบื้อง เป็นต้น 

    ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิวิทย์ จรดล (2548 : 101-102) การเปลี่ยนแปลงสังคม
และวัฒนธรรมของชาวชองจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะชาวชองตําบลตะเคียนทอง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี พบว่า ชาวชองในอดีตก่อนปี พ.ศ.2525 วิถีชีวิตของชาวชองมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านซ่ึงเกิดจากรัฐได้
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเป็นลําดับจึงทําให้เกิดกระแสการแสการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้าน



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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คมนาคม และด้านไฟฟ้า เช่น ในอดีตชาวชองใช้ไต้เสม็ดและไต้ไม้พุก (ไม้ผุ) เพื่อทําให้เกิดแสงสว่างในครัวเรือนโดยใช้อุปกรณ์
ในการจุดไต้เรียกว่า “ตะบันไฟ” ซ่ึงทําจากไม้ไผ่หรือเขาควายกลึงและจุดไฟซ่ึงจะมีแผ่นเหล็กนํามาตีกับหินหากต้องการแสง
สว่างมากๆก็ใช้ไม้ไผ่ป่าแห้งๆหรือไม้ไผ่ตายขุย 3 ลํามามัดรวมกันแล้วจุดไฟต่อมาเริ่มใช้น้ํามันก๊าด และปี 2529 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีได้เข้ามาทําการปักเสาไฟฟ้าให้ชาวชองได้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านให้แสงสว่าง ใช้หุงข้าวประกอบ
อาหาร ใช้กับตู้เย็น เตารีด วิทยุ โทรทัศน์เครื่องเล่นวีซีดีหรือวิทยุเทป ในประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติตามบริบทเชิงพื้นที่
ปัจจุบัน สอดคล้องกับจูเลียน เอช สจ็วต (Julian H. Steward), แดร่ี ฟอร์ด (Daryl Forde), คลิฟฟอร์ด กีทซ์ (Clifford 
Geetz) และมาร์วิน แฮร์รีส (Marvin Harris) สจ็วต ได้ให้ความหมายระบบนิเวศน์วิทยาว่า “คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อม นิเวศน์วิทยาทางวัฒนธรรมจึงหมายถึงวิธีการศึกษาหาข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นผลกระทบ
จากการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมของมนุษย์แต่ละสังคมนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมจึงแตกต่างไปจากนิเวศน์วิทยาสังคม 
(social ecology) เพราะนิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมมุ่งแสวงหากฎเกณฑ์เพื่ออธิบายที่มาของลักษณะและแบบแผนวัฒนธรรมบาง
ประการที่มีอยู่ในแต่ละสภาวะแวดล้อม มากกว่ามุ่งแสวงหาหลักการทั่วไปท่ีใช้ได้กับทุกวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม” สิ่งที่
สําคัญที่สุดในแนวคิดนี้คือ“แก่นวัฒนธรรม”(cultural core) ซ่ึงหมายถึง “กลุ่มของลักษณะหรือแบบแผนวัฒนธรรมที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากท่ีสุดกับกิจกรรมเพื่อการดํารงชีพและการจัดการทางเศรษฐกิจ”ท้ังนี้จะมุ่งสนใจการนําวัฒนธรรมทาง
วัตถุ (ระบบเทคนิควิทยาท่ีใช้หรือเครื่องมือเทคโนโลยี) มาใช้แตกต่างกันอย่างไรและก่อให้เกิดการจัดการทางด้านสังคมที่
แตกต่างกันอย่างไรในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพราะสภาวะแวดล้อมแต่ละแห่งอาจเป็นตัวช่วยหรือข้อจํากัดใช้เทคนิค
วิทยาเหล่านี้ก็ได้ ปรากฎการณ์ปัจจุบันนักมานุษยวิทยาจึงได้ให้ความสนใจทฤษฏีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมอย่างมากแม้แต่ใน
ประเทศไทยของเรา ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดนิเวศวิทยาของชนัญ วงษ์วิภาค (2559: 1) ได้กล่าวว่านิเวศวิทยาน้ันเน้นการศึกษา
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีชีวิต คนพืชสัตว์ และสภาพแวดล้อม  ส่วนทางด้านมานุษยวิทยาจะมุ่งเน้นความสําคัญระหว่างมนุษย์
ด้วยกันเป็นหลัก โดยพยายามท่ีจะค้นคว้าพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีกระบวนถ่ายทอดจากการกระทําเกี่ยวกับวัฒนธรรม และ 
วิถีชีวิตต่างๆเป็นหลักมนุษย์จึงจะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆได้เพราะอาศัยวัฒนธรรมเป็นเสมือนอุปกรณ์ในการปรับตัว 
ตลอดทั้งการดํารงอยู่ระหว่างมนุษย์ สัตว์ และพืชต่างอิงอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยดุลยภาพ เพราะฉะนั้นอาหารพื้นบ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชองจึงสะท้อนถึงระบบนิเวศวิทยาตลอดทั้งระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมที่ต้อง      
อิงอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อความดํารงอยู่อย่างย่ังยืน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบลตะเคียนทอง และเทศบาลตําบลจันทเขลม 
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ควรมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ชองเพราะเป็น
การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 

2. ควรมีการจัดต้ังกลุ่มแม่บ้านที่สามารถประกอบอาหารชองได้เพ่ือเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สร้างมูลค่าและเผยแพร่
ในรูปเอกสาร หรือทางเว็บไซต์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชอง : วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Participatory action research) 

2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างนวัตกรรมอาหารพื้นบ้านชอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 
เอกสารอา้งอิง 
กมลา ศรีเมือง. (2558). วัฒนธรรมชองกับวิถีเกษตรกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาชุมชนชองในอําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี. 

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น). จันทบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี. 

กรรณิการ ์ เกนิกานนท์ และคณะ. (2522). ชอง.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ. 
จุรี จุลละเกศ. (2514). มานุษยวิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ :  นครไทย. 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................
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ปรากฏการณ์วิทยา: วิถีชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดสงขลา                              
และการดํารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน 

Phenomenological Approach: South Songkhla Folk Fishery Way and its 
existence In today's society 

จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ 
หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
บทคัดย่อ 

  
ปรากฎการณ์วิทยาเป็นแนวทางการวิจัยในลักษณะการทําความเข้าใจปรากกฎการณ์ของบุคคลท่ีประสบมา 

(Lived Experience) หรือกําลังประสบอยู่เป็นการทําความเข้าใจความหมาย ทัศนะ ความรู้สึกเบื้องลึกในจิตใจผู้ท่ีประสบกับ
ปรากกฎการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆ เป้าหมายคือการหาคําตอบสําหรับคําถามการได้ประสบกับเหตุการณ์นั้นมีความหมาย
อย่างไรสําหรับผู้ท่ีได้ประสบมันมาแล้วหรือกําลังประสบอยู่การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาโดยมี 
วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาปรากฎการณ์วิถีชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดสงขลาและการดํารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน  
ผลการศึกษาพบว่าวิถีชาวประมงพื้นบ้านในด้านของการทํามาหากินในวิถีชีวิตมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงพื้นบ้าน
จากรุ่นสู่รุ่นโดยอาศัยวิธีการเล่าเรื่องควบคู่กับการบอกกลวิธีการออกทะเลหาปลา ครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
ไม่มีการบังคับลูกหลานให้สืบทอดอาชีพชาวประมงให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และการดํารงอยู่ การปรับตัวของชาวประมง
พ้ืนบ้านในสังคมปัจจุบันพบว่าวิถีชีวิตการออกเรือหาปลาของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาแตกต่างจากในอดีต จากภาวะ
เศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันที่ทําให้ต้องออกจับสัตว์นํ้าในพื้นที่ท่ีไกลจากเดิมและมีต้นทุนที่สูงขึ้น จึงมีชาวประมงพื้นบ้านบางส่วน
ท่ียังคงดํารงอาชีพนี้ บางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นและในภาวะปัจจุบันด้วยค่าครองชีพท่ี
สูงขึ้นจึงทําให้ชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น อาชีพลูกจ้างรายวัน โรงงาน บางรายที่ยังประกอบ
อาชีพประมงพื้นบ้านก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาคือ การทําอาชีพเสริมอาทิ เช่น การตกแต่งเรือประมงพื้นบ้านการทาสีเรือประมง
เพื่อความสวยงามและขายต่อยังชาวประมงหรือผู้ท่ีสนใจบางคนก็ไปเป็นลูกจ้างแพปลาแก่นายทุนแพปลาใหญ่ของจังหวัด    
ในด้านการปรับตัวในด้านจิตใจชาวประมงพื้นบ้านได้สร้างการยอมรับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันยอมรับความเป็นไปและการ
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองแบบเรียบง่ายและพอเพยีงใช้ศาสนาเป็นที่พ่ึงสร้างความสุขใจ 
คําสําคัญ: ปรากฏการณ์วิทยา, วิถีชาวประมงพื้นบ้าน, การดํารงอยู่, จังหวัดสงขลา 
 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to study the phenomena of southern fishermen in Songkhla 
province and their current existence. The local fisherman's way of living in the way of life is to convey the 
knowledge of fisheries from generation to generation by means of narrative, along with the tactics of 
fishing. Songkhla folk fishery families do not force their children to inherit fishery occupations. And 
existence The adaptation of local fishermen in the present society found that the fishing life of local 
fishermen in Songkhla was different from the past. Due to the current economic climate, the need to 
capture aquatic animals in remote areas and higher costs. So there are some local fishers who still 
maintain this profession. Some people have to borrow loans to increase household debt, and in the 
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current situation with higher living costs, some local fishermen turned to other occupations, such as daily 
laborers. Folk fishing is finding a way to solve the problem. Extensive occupations such as fishing boat 
refurbishment, fishing boat refinishing for beauty and resale to fishermen, or who are interested in fishing. 
In terms of psychological adaptation, local fishermen have built up their present acceptance of the 
present condition, the acceptability and dynamics of society, their own way of life, their simplicity and 
self-sufficiency. Delight 
Keywords: Phenomenology, Folk fisherman, way of life, Songkhla province 
 
บทนํา 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ทีละเล็กท่ีละน้อยได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (Enculturation) รวมทั้งการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ฯลฯ และประสบการณ์
ต่างๆที่ได้รับการสั่งสมมาเรื่อยๆ จากการเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆ จากกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนี้มนุษย์สามารถ
เข้าใจได้ว่าตนควรมีพฤติกรรมเช่นไร ในสถานการณ์ต่างๆ พฤติกรรมเช่นไร ท่ีคนในสังคมยอมรับว่าดีงามและถูกต้อง มนุษย์จะ
รับเอาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่สังคมยอมรับมาเป็นตน ซ่ึงวัฒนธรรมเป็นผลรวมของระบบความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ 
จริยธรรม กฎหมายประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยต่างๆ วัฒนธรรมคือความรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเป็นความรู้ท่ีใช้ใน
วิถีชีวิตและทําความเข้าใจสังคมต่อกลุ่มสังคมที่มีความเข้าใจร่วมกันเพื่อการดํารงอยู่ในสังคมอย่างมีความเจริญก้าวหน้า 
(สุวัฒน์ จันทรจํานง, 2540) จากการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเกิดเป็นอารยธรรมมนุษย์ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงความหลากหลายตาม
สภาพบริบทท่ีมนุษย์ในแต่ละส่วนของโลกอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ของโลก โลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่กําลังแผ่ตัว 
ไปท่ัวโลกและแทรกซึมเข้าสู่ทุกอาณาบริเวณของชีวิตของผู้คนทุกชนชั้น ชาติพันธุ์และเพศสภาพ เป็นเรื่องยากท่ีในทุกวันนี้คนจะ
สามารถหลีกลี้หลบเร้นจากอิทธิพลโลกาภิวัตน์ได้พัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับท่ีได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในชีวิตประจําวัน
ของผู้คนไปแล้ว แต่จะมีผู้คนสักก่ีคนท่ีจะหันมาทําความเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคมที่เป็นตัวแทนของยุคสมัยนี้กันอย่าง
จริงจงั (ไพโรจน์ คงทวีศักด์ิ, 2560) การศึกษาครั้งเป็นเป็นการสะท้อนถึงความเป็นพลวัตของชุมชนเมื่อมีความเป็นโลกาภิวัตน์
เข้ามาสู่ชุมชนและสังคมคือชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาในการดํารงอยู่และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในปัจจุบัน  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenological 
Approach) ท่ีเป็นเครื่องมือสําหรับทําความเข้าใจปรากกฎการณ์ของบุคคลที่ประสบมา (Lived Experience) หรือกําลัง
ประสบอยู่เป็นการทําความเข้าใจความหมาย ทัศนะ ความรู้สึกเบื้องลึกในจิตใจผู้ท่ีประสบกับปรากกฎการณ์หรือเหตุการณ์
นั้นๆ เป้าหมายคือการหาคําตอบสําหรับคําถามการได้ประสบกับเหตุการณ์นั้นมีความหมายอย่างไรสําหรับผู้ท่ีได้ประสบมัน
มาแล้วหรือกําลังประสบอยู่ (วันทนา ถิ่นกาญจน์, 2552) ซ่ึงการทําความเข้าใจปรากฎการณ์จะช่วยทําให้เข้าใจถึงสภาพการ
พัฒนาของแต่ละสังคมไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแต่ละสังคมสามารถมีความพัฒนาหรือความเจริญในทัศนะหรือแบบของตนเอง
แม้จะมีส่วนคล้ายกัน ท้ังในเรื่องของคน ความรู้ สิ่งปลูกสร้าง วัฒนธรรมด้านอื่นๆและทุกสังคมจะต้องพยายามมีชีวิตและมี
อนาคตเป็นนของตนเอง การทําความเข้าใจปรากกฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะแต่ละชุมชนจะต้องมีกระบวนการพัฒนาที่จะต้อง
ร่วมกันสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ชุมชนจะต้องพยุงให้อยู่รอดอย่างที่เรียกว่า การพัฒนาแบบย่ังยืนต่อไป 
เม่ือเข้าใจปรากกฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนแล้ว ชุมชนหรือสังคมก็จะมีอนาคตเป็นของตนเอง สังคมส่วนรวมจะกําหนดอนาคต
ของแต่ละชุมชนได้กว้างๆ ย่อมเป็นสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของชีวิตจะเป็นผู้กําหนดเอง (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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current situation with higher living costs, some local fishermen turned to other occupations, such as daily 
laborers. Folk fishing is finding a way to solve the problem. Extensive occupations such as fishing boat 
refurbishment, fishing boat refinishing for beauty and resale to fishermen, or who are interested in fishing. 
In terms of psychological adaptation, local fishermen have built up their present acceptance of the 
present condition, the acceptability and dynamics of society, their own way of life, their simplicity and 
self-sufficiency. Delight 
Keywords: Phenomenology, Folk fisherman, way of life, Songkhla province 
 
บทนํา 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ทีละเล็กท่ีละน้อยได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (Enculturation) รวมทั้งการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ฯลฯ และประสบการณ์
ต่างๆที่ได้รับการสั่งสมมาเรื่อยๆ จากการเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆ จากกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนี้มนุษย์สามารถ
เข้าใจได้ว่าตนควรมีพฤติกรรมเช่นไร ในสถานการณ์ต่างๆ พฤติกรรมเช่นไร ท่ีคนในสังคมยอมรับว่าดีงามและถูกต้อง มนุษย์จะ
รับเอาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่สังคมยอมรับมาเป็นตน ซ่ึงวัฒนธรรมเป็นผลรวมของระบบความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ 
จริยธรรม กฎหมายประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยต่างๆ วัฒนธรรมคือความรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเป็นความรู้ท่ีใช้ใน
วิถีชีวิตและทําความเข้าใจสังคมต่อกลุ่มสังคมที่มีความเข้าใจร่วมกันเพื่อการดํารงอยู่ในสังคมอย่างมีความเจริญก้าวหน้า 
(สุวัฒน์ จันทรจํานง, 2540) จากการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเกิดเป็นอารยธรรมมนุษย์ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงความหลากหลายตาม
สภาพบริบทท่ีมนุษย์ในแต่ละส่วนของโลกอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ของโลก โลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่กําลังแผ่ตัว 
ไปท่ัวโลกและแทรกซึมเข้าสู่ทุกอาณาบริเวณของชีวิตของผู้คนทุกชนชั้น ชาติพันธุ์และเพศสภาพ เป็นเรื่องยากท่ีในทุกวันนี้คนจะ
สามารถหลีกลี้หลบเร้นจากอิทธิพลโลกาภิวัตน์ได้พัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับท่ีได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในชีวิตประจําวัน
ของผู้คนไปแล้ว แต่จะมีผู้คนสักก่ีคนท่ีจะหันมาทําความเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคมที่เป็นตัวแทนของยุคสมัยนี้กันอย่าง
จริงจงั (ไพโรจน์ คงทวีศักด์ิ, 2560) การศึกษาครั้งเป็นเป็นการสะท้อนถึงความเป็นพลวัตของชุมชนเมื่อมีความเป็นโลกาภิวัตน์
เข้ามาสู่ชุมชนและสังคมคือชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาในการดํารงอยู่และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในปัจจุบัน  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenological 
Approach) ท่ีเป็นเครื่องมือสําหรับทําความเข้าใจปรากกฎการณ์ของบุคคลที่ประสบมา (Lived Experience) หรือกําลัง
ประสบอยู่เป็นการทําความเข้าใจความหมาย ทัศนะ ความรู้สึกเบื้องลึกในจิตใจผู้ท่ีประสบกับปรากกฎการณ์หรือเหตุการณ์
นั้นๆ เป้าหมายคือการหาคําตอบสําหรับคําถามการได้ประสบกับเหตุการณ์นั้นมีความหมายอย่างไรสําหรับผู้ท่ีได้ประสบมัน
มาแล้วหรือกําลังประสบอยู่ (วันทนา ถิ่นกาญจน์, 2552) ซ่ึงการทําความเข้าใจปรากฎการณ์จะช่วยทําให้เข้าใจถึงสภาพการ
พัฒนาของแต่ละสังคมไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแต่ละสังคมสามารถมีความพัฒนาหรือความเจริญในทัศนะหรือแบบของตนเอง
แม้จะมีส่วนคล้ายกัน ท้ังในเรื่องของคน ความรู้ สิ่งปลูกสร้าง วัฒนธรรมด้านอื่นๆและทุกสังคมจะต้องพยายามมีชีวิตและมี
อนาคตเป็นนของตนเอง การทําความเข้าใจปรากกฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะแต่ละชุมชนจะต้องมีกระบวนการพัฒนาที่จะต้อง
ร่วมกันสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ชุมชนจะต้องพยุงให้อยู่รอดอย่างที่เรียกว่า การพัฒนาแบบย่ังยืนต่อไป 
เม่ือเข้าใจปรากกฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนแล้ว ชุมชนหรือสังคมก็จะมีอนาคตเป็นของตนเอง สังคมส่วนรวมจะกําหนดอนาคต
ของแต่ละชุมชนได้กว้างๆ ย่อมเป็นสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของชีวิตจะเป็นผู้กําหนดเอง (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปรากฎการณ์วิถีชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดสงขลาและการดํารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน 

ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปรากฎการณ์วิถีชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดสงขลาที่เชื่อมโยงกับวิธีคิดและ

วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ไปยังการเรียนรู้เพื่อการดํารงอยู่และปรับตัวในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เป็นการศึกษาในบริบทพ้ืนที่ท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตผู้คนที่มีการผสม
กลมกลืนกันทางความเชื่อ วิถีชีวิต ศาสนา และการดํารงอยู่มาต้ังแต่สมัยโบราณที่ยังคงดําเนินมาถึงปัจจุบัน 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ 
ได้กําหนดพื้นที่ศึกษาไว้คือ พ้ืนที่ชุมชนเกาะยอ และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทางของปรากฎการณ์
วิทยา (Phenomenological Approach) โดยกําหนดบริบทพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีคลอบคลุมพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงกําหนดพื้นที่ไว้คือ 
พ้ืนที่ในชุมชนเกาะยอ และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพราะในสองชุมชนมีพ้ืนที่ติดทะเลและมีการประกอบ
อาชีพประมงพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยท่ีชุมชนเก้าเส้ง มีพ้ืนที่ติดกับทะเลอ่าวไทย และชุมชนเกาะยอมีพ้ืนที่ติดกับ
ทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนจากมุมมอง ประสบการณ์ในอดีต ท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนการคิดของกลุ่มคน และบริบทของพื้นที่ และมิติเวลาท่ียังคงอยู่ในสังคมในปัจจุบัน แทนท่ีจะสูญหายไปตามกระแส
ความทันสมัยท่ีเข้ามา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดประชากรศึกษาไว้คือ ผู้กลุ่มคนในชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ชุมชนเกาะยอ

และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปรากฎการณ์วิถีชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดสงขลาที่เชื่อมโยงกับวิธีคิดและ
วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ไปยังการเรียนรู้เพ่ือการดํารงอยู่และปรับตัวในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เป็นการศึกษาในบริบทพ้ืนที่ท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตผู้คนท่ีมีการผสม
กลมกลืนกันทางความเชื่อ วิถีชีวิต ศาสนา และการดํารงอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณที่ยังคงดําเนินมาถึงปัจจุบัน 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ 
ได้กําหนดพื้นที่ศึกษาไว้คือ พ้ืนที่ชุมชนเกาะยอ และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทางของปรากฎการณ์
วิทยา (Phenomenological Approach) โดยกําหนดบริบทพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ท่ีคลอบคลุมพื้นที่ศึกษา ซ่ึงกําหนดพื้นที่ไว้คือ 
พ้ืนที่ในชุมชนเกาะยอ และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพราะในสองชุมชนมีพ้ืนที่ติดทะเลและมีการประกอบ
อาชีพประมงพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยท่ีชุมชนเก้าเส้ง มีพ้ืนที่ติดกับทะเลอ่าวไทย และชุมชนเกาะยอมีพ้ืนที่ติดกับ
ทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากมุมมอง ประสบการณ์ในอดีต ท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนการคิดของกลุ่มคน และบริบทของพื้นที่ และมิติเวลาท่ียังคงอยู่ในสังคมในปัจจุบัน แทนท่ีจะสูญหายไปตามกระแส
ความทันสมัยท่ีเข้ามา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดประชากรศึกษาไว้คือ ผู้กลุ่มคนในชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ชุมชนเกาะยอ

และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญกลุ่มท่ีหนึ่ง กําหนดไว้คือ ชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชุมชนเกาะยอ
และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 12 คน 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญกลุ่มท่ีสอง กําหนดไว้คือ ผู้นําชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่
ชุมชนเกาะยอ และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 4 คน 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาปรากฏการณ์วิถีชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดสงขลา
และการดํารงอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับวิธีคิดและวิถีชีวิตของชาวเรือภาคใต้พร้อมท้ังวิเคราะห์ถึงประสบการณ์วิถีชีวิต
ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดสงขลา การดํารงอยู่เพื่อการปรับตัวในสังคมปัจจุบันท่ีมีผลต่อการดํารงชีวิตของกลุ่มคน 
ชุมชนที่สังคมยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะคือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของวิถีชีวิตผู้คนที่มีการผสมกลมกลืนกันทางความเชื่อกันทางความเชื่อวิถีชีวิต ศาสนา และการดํารงอยู่มาต้ังแต่สมัยโบราณท่ี
ยังคงดําเนินมาถึงปัจจุบัน โดยท่ีการวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการวิจัยใน
การศึกษารวบรวมข้อมูลคือ แบบสํารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept - Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Paticipant Observation) และกับกลุ่มชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์และสนับสนุน
ปรากฎการณ์ โดยจะบันทึกทันทีหลังจากที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละครั้งโดยที่จะจัดเก็บข้อมูลโดยการลงรหัส
ในแฟ้มข้อมูลประจําวันในขณะที่อยู่ในสนาม  

การสร้างแนวคําถามมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการก่อนการเก็บข้อมูลจริง โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบข้อมูลและเครื่องมือการวิจัยคือแนวคําถามในการสัมภาษณ์ก่อน
การลงพื้นที่สนาม ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 1 ปี 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยนี้ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

ตํารา หนังสือ วิชาการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มต้นสิ่งสําคัญผู้วิจัยต้องมีความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) ต่อการที่จะคิดและศึกษา
ข้อมูลในลักษณะที่จะนําไปสู่การสร้างมโนทัศน์และทฤษฎี ซ่ึงความไวต่อทฤษฎีจะต้องมีอยู่ทุกข้ันตอนของการวิจัยต้ังแต่การ
จัดทําคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกตามจํานวนกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลหลักท่ีแต่ละคําถามเฉพาะกลุ่มโดยการสร้างคําถามสําหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมประสบการณ์ของผู้วิจัยและการปรึกษาผู้รู้ในสาขาเฉพาะในสาขา
วัฒนธรรมศาสตร์ เป็นต้น เมื่อสร้างคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วผู้วิจัยจากนําคําถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ตรวจสอบแก้ไขคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ก่อนที่จะลงสนามเก็บข้อมูล 

ในขั้นตอนการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) การสร้างมโนทัศน์เชิงทฤษฎี (theoretical 
coding) รวมทั้งการหาข้อสรุปเชิงทฤษฎี (theoretical generating) โดยอาศัยกระบวนการนี้ ทฤษฎีฐานจึงถูกสร้างขึ้นจาก
ข้อมูลท่ีเป็นไปตามปรากฏการณ์จริงมากท่ีสุด 

การลงสนามการติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลล่วงหน้านัดวันเวลาการสัมภาษณ์หรือในบางครั้งการเข้าไปใน
ชุมชนอาศัยผู้นําชุมชนโดยที่ผู้วิจัยเข้าไปแสดงตัวว่าผู้วิจัยเป็นใครและอธิบายสาเหตุการเข้ามาศึกษาให้ผู้นําชุมชนและคนใน
ชุมชนทราบเพื่อไม่มีข้อสงสัยหรือคลางแคลงใจเพื่อให้สามารถได้ข้อมูลจริงตามท่ีวิจัยต้องพร้อมท้ังการสังเกตกิริยาท่าทางสี
หน้าอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้วิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลการสัมภาษณ์ และนัดแนะผู้ให้ข้อมูลหลักมาสัมภาษณ์ใน
สถานที่ท่ีได้จัดไว้ โดยให้ห่างจากสิ่งรบกวนและจะช่วยทําให้ผู้ให้ข้อมูลมีสมาธิในการสัมภาษณ์โดยท่ีผู้วิจัยอธิบายให้ผู้ให้ข้อมูล
หลักทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และลักษณะวิธีการวิจัยและผู้วิจัยจะไม่ทําการชี้นําให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตอบไปในแนวทาง
ท่ีผู้วิจัยต้องการแต่อาจมีการขอให้ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็น เพื่อเชื่อมโยงการสัมภาษณ์ให้เข้าสู่ประเด็นที่
ผู้วิจัยต้องการอย่างลึกซ้ึงได้ตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อสามารถตรวจสอบและสรุป
ประเด็นตามแนวคําถาม (Guideline) เป็นระยะว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์โดยใช้เครื่อง
บันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์แล้วนํามาถอดความคําต่อคํา เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ต่อไป โดยอาศัยการตีความและพรรณนาวิเคราะห์ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อสัมภาษณ์ระดับลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญแต่ละกลุ่มแล้ว ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกลุ่มตัวอย่างเพื่อ

สร้างมโนทัศน์ (Concept) และจัดหมวดหมู่ (Categorize) เป็นผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างไปจากมิติ (Dimention) และคุณสมบัติ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปรากฎการณ์วิถีชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดสงขลาที่เชื่อมโยงกับวิธีคิดและ
วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ไปยังการเรียนรู้เพื่อการดํารงอยู่และปรับตัวในสังคมยุคปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เป็นการศึกษาในบริบทพ้ืนที่ท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตผู้คนที่มีการผสม
กลมกลืนกันทางความเชื่อ วิถีชีวิต ศาสนา และการดํารงอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณที่ยังคงดําเนินมาถึงปัจจุบัน 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ 
ได้กําหนดพื้นที่ศึกษาไว้คือ พ้ืนที่ชุมชนเกาะยอ และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทางของปรากฎการณ์
วิทยา (Phenomenological Approach) โดยกําหนดบริบทพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ท่ีคลอบคลุมพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงกําหนดพื้นที่ไว้คือ 
พ้ืนที่ในชุมชนเกาะยอ และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพราะในสองชุมชนมีพ้ืนที่ติดทะเลและมีการประกอบ
อาชีพประมงพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยท่ีชุมชนเก้าเส้ง มีพ้ืนที่ติดกับทะเลอ่าวไทย และชุมชนเกาะยอมีพ้ืนที่ติดกับ
ทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนจากมุมมอง ประสบการณ์ในอดีต ท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนการคิดของกลุ่มคน และบริบทของพื้นที่ และมิติเวลาท่ียังคงอยู่ในสังคมในปัจจุบัน แทนท่ีจะสูญหายไปตามกระแส
ความทันสมัยท่ีเข้ามา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดประชากรศึกษาไว้คือ ผู้กลุ่มคนในชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ชุมชนเกาะยอ

และชุมชนเก้าเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
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(Properties) ของแต่ละกลุ่มมโนทัศน์คํานึงถึงความแตกต่างของเหตุผลประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิศาสตร์ท่ีอยู่
ของผู้ให้ข้อมูลหลักโดยจะเลือกผู้ให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยท่ีผู้วิจัยดําเนินงานต่อไปจนกระทั่งผู้วิจัยม่ันใจ ว่าได้ข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย และสามารถหาคําตอบการวิจัยได้ตามท่ีผู้วิจัยวางไว้ตั้งแต่ก่อนทําการวิจัยโดย
จะเลือกผู้ให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวโดยท่ีผู้วิจัยดําเนินงานต่อไปจนกระทั่งผู้วิจัยม่ันใจว่าได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย และสามารถหาคําตอบการวิจัยได้ตามที่ผู้วิจัยวางไว้ตั้งแต่ก่อนทําการวิจัยจากน้ันอาศัยการตีความข้อมูล
(Interpretation) โดยพยายามดึงความหมายออกมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างโดยทําความเข้าใจในความหมาย
ของปรากฏการณ์ โดยศึกษาว่าแต่ละกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ให้นิยามความหมายอย่างไรและวิเคราะห์หาปัจจัยอ่ืนเพิ่มเติมโดยใช้
หลักการของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) แล้วนําข้อมูลจากการสนทนากลุ่มที่มีลักษณะของการระดมความคิดเห็น
จากผู้รู้มาเติมเต็มจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการแล้วนําเสนอข้อมูลการวิจัยแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ในผลการวิจัยแล้วทําการการอภิปรายสรุปผลโดยเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างกัน หลักการ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและดําเนินการเขียนรายงานการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

1. เรื่องวิถีชาวประมงพื้นบ้านในด้านของการทํามาหากินในวิถีชีวิตจากการศึกษาพบว่ามีการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การประมงพื้นบ้านจากรุ่นสู่รุ่นโดยอาศัยวิธีการเล่าเรื่องควบคู่กับการบอกกลวิธีการออกทะเลหาปลา ข้อค้นพบจากการศึกษา
พบว่า ครอบครัวชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลาไม่มีการบังคับลูกหลานให้สืบทอดอาชีพชาวประมงให้ขึ้นอยู่กับความสมัคร
ใจของเจ้าตัวท่ีเป็นสมาชิกภายในครอบครัว ใครสนใจทําประมงต่อก็สามารถมาเรียนรู้ความรู้ในการออกทะเลหาปลาได้จาก
บิดา ใครไม่ชอบหรือไม่สนใจก็สามารถไปประกอบอาชีพอื่นหรือไปเรียนหนังสือต่อในระดับท่ีสูงขึ้นจากระดับการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน ในสมัยปัจจุบันพบว่าครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลามีจาํนวนผู้สืบทอดอาชีพชาวประมงพื้นบ้านน้อยลง 
เนื่องมาจากการทํามาหากินในสังคมปัจจุบันที่ยากข้ึน มีการช่วงชิงทรัพยากรโดยกลุ่มนายทุนหรือชาวประมงพื้นบ้านด้วยกัน
มากข้ึน จากภาวะเศรษฐกิจในสงัคมปัจจุบันที่ทําให้ต้องหาปลาในพื้นที่ท่ีไกลจากเดิมและมีต้นทุนที่สูงจึงมีชาวประมงพื้นบ้าน
บางส่วนที่ยังคงดํารงอาชีพนี้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบ้าน
จังหวัดสงขลา อายุ 70 ปี พบว่า “เหมือนลุงมีลูกห้าคนสนใจก็ได้ ใครไม่เอาก็ได้ลุงไม่บังคับ” เป็นการถ่ายทอดความรู้จากคน
รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากการสร้างความรู้เพื่อการดํารงอยู่ของผู้คนในสมัยบรรพบุรุษแล้วถ่ายทอดความรู้ส่งต่อมายังรุ่นลูก 
รุ่นหลานเริ่มต้นจากคนในครอบครัวท่ีมีความสนใจและอยากสานต่ออาชีพชาวประมงพื้นบ้านนอกจากจะมีความรู้ความเชื่อ
เกี่ยวกับการบูชาแม่ย่านางเรือแล้วยังมีการสอดแทรกจริยธรรมการดํารงเนินชีวิตที่สอดคล้องไปกับความเชื่อที่มีความเชื่อว่า
ต้องประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อ่ืนเม่ือบุคคลใดปฎิบัติตนเป็นคนที่ดีสิ่งศักด์ิสิทธิ์จะคอยปกป้องดูแลให้
ปลอดภัยเนื่องจากอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพท่ีมีความเสี่ยงตอ่อันตรายเช่นกันทั้งภัยธรรมชาติพายุเวลาออกเรือหาปลา
และสัตว์ร้ายท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวประมงพื้นบ้านให้รู้สึกว่าตนมีผู้ท่ีคอยปกป้อง
และอํานวยพรให้หาสัตว์น้ําได้ไม่ขาดทุนเวลาออกจับปลาและสัตว์น้ําในแต่ละครั้ง 

ในปัจจุบันจึงหาผู้สืบต่ออาชีพชาวประมงพื้นบ้านได้น้อยส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวเดิมท่ีประกอบอาชีพ
ชาวประมงพื้นบ้าน จากการศึกษาพบว่าชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้สร้างทางเลือกให้กับตนเองโดยการหา
อาชีพเสริม จากในสมัยก่อนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จาการศึกษาพบว่าอาชีพที่ชาวประมง
พ้ืนบ้านในปัจจุบันเลือกทําเพิ่มเติมเพื่อเป็นการหาช่องทางในการสร้างรายได้ให้เพิ่มข้ึนคืออาชีพ รับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย 
พบว่าเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปท่ีอยู่ในชุมชนที่เขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ อาทิเช่น ช่างทาสี ยาม ดูแลความเรียบร้อยในกิจการงาน
ต่างๆเพราะปัจจุบันชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่นในชุมชนเก้าเส้งเกิดรีสอร์ทข้ึนมากมาย เกิดร้านค้าร้านอาหารจากเดิม
มากข้ึนเนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีบริบทติดทะเลอากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนจึงทําให้เกิดรีสอร์ทข้ึนมามากมายแรงงานในท้องที่
จึงมีความจําเป็นในการที่ผู้ประกอบการใช้แรงจูงใจในการจ้างงานคนในพื้นที่ในกิจการของตนในปัจจุบนั 

2. ด้านแนวทางการดํารงอยู่และการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านในสังคมปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่าวิถีชีวิต
การออกเรือหาปลาของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาแตกต่างจากในอดีต ซ่ึงในอดีตมีทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างอุดม
สมบูรณ์ สิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงคือการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในการประมงโดยขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน นั่นคือการทําเรืออวนลากของนายทุนไม่ว่าจะเป็นเรืออวนลากขนาดเล็กหรือเรืออวนลากขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อ
การทําประมงทางทะเลแทบทั้งสิ้น เพราะเรืออวนลากเวลาจับปลาและสัตว์น้ําจะลากอวนไปชนปะการังเสียหายซ่ึงเป็นที่อยู่
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ของปลาเล็กปลาน้อยท่ีรอการเจริญเติบโตพอไม่มีปะการังตามธรรมชาติแล้วปลาเหล่านั้นก็ตายลงอีกท้ังเวลาเรืออวนลากจับ
ปลาไปก็มีปลาทุกขนาดติดอวนไปหมดทําให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ปลาในน่านน้ําอย่างรวดเร็ว ซ่ึงแตกต่างจากชาวประมง
พ้ืนบ้านที่ใช้วิธีการจับปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาจากอดีตแฝงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ด้วยนั่นคือการใช้
อวนที่ไม่ใช่อวนตาถี่เป็นอวนจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่อาศัยการถักกับมือใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาเป็นอวนจับปลาขอ
ชาวประมงและมีการคิดค้นภูมิปัญญาในเรื่องของการนําไข่เป็ดมาย้อมเส้นด้ายสานอวนไข่เป็ดทําให้เส้นด้ายลีบและไม่เปื่อยง่าย
เวลาโดนน้ําถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา จากการสัมภาษณ์
ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา อายุ 70 ปี พบว่า “ในอดีตชุมชนนี้ทําประมง ปลาเค็ม ทําบูดู เคยปลากะปิ ทําขายสมัยก่อน
ประกอบอาชีพมาแต่เล็กๆตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งท่ีสองสมัยก่อนปลาเยอะปูเยอะ ปลาปูสมัยก่อนโลละสองบาทห้าสิบต้ังแต่
สมัยสงครามโลก สมัยก่อนปูเยอะปลาเยอะ ไว้ทําปลาเค็มปลาร้านําไปขายจบทั่ว ไปควนมีด สิงหนครที่อ่ืนๆหรือมีคนมารับซ้ือ 
แต่ก่อนมีการปลูกพริกมะเขือไม่ต้องซ้ือเหลือให้เมียไปขายท่ีหลาดเวลาออกเลมีกับข้าวไม่อดเหลือทําปลาทูเค็มไปขาย ในเล
สมัยก่อนปลามากจับการแบบพื้นบ้าน ท่ีมาเหม็ดอวนลากนี่ร้ายสุดทําร้ายจับเหม็ดปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วไปโดนปะการังใต้น้ํา
เพราะอวนลากครับ เรืออวนลากออกทะเลทําลายท่ีอยู่ของปลาปลาไม่มีท่ีอยู่แต่ก่อนไม่มีอวนลากปลามากๆเจ้าของเป็น
นายทุนสร้างเรือให้ทุกคนจับปลามาชั่งกับเค้าเค้ากินหัวคิว ชาวประมงพื้นบ้านจับเองขายเอง สมัยก่อนจับปลาเค้าทํากันเองคน
โบราณเค้าสอนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านถักเชือกตานกแก้วสมัยก่อนทํากันเองใช้ไข่เป็ดทําให้เส้นด้ายไม่พองไม่เปื่อยง่ายเวลาจับ
ปลาใช้เวลาถักเป็นแหเป็นเดือนๆสมัยนี้มีขายสําเร็จรูป”และในภาวะปัจจุบันด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ํามันที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการออกหาปลามีราคาสูงขึ้นกับจํานวนปลาที่หามาได้ก็น้อยลงไม่คุ้มทุนท่ีลงทุนไปจึงทําให้ชาวประมงพื้นบ้าน
บางส่วนหันไปประกอบอาชีพอื่น อาทิเช่นอาชีพลูกจ้างรายวัน โรงงาน บางรายที่ยังประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านก็หาวิธีการ
แก้ไขปัญหาคือการทําอาชีพเสริมอาทิ เช่น การตกแต่งเรือประมงพื้นบ้านการทาสีเรือประมงเพื่อความสวยงามและขายต่อยัง
ชาวประมงหรือผู้ท่ีสนใจบางคนก็ไปเปน็ลูกจ้างแพปลาแก่นายทุนแพปลาใหญ่ของจังหวัด 

การปรับตัวในด้านอื่นๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงวัสดุในการสร้างเรือหรือการเพิ่มเคร่ืองมือทุ่นแรงจากการนําเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ เช่นการเปลี่ยนแปลงวัสดุจากในอดีตที่มีการนําต้นตะเคียนทองหรือไม้ชนิดอื่นที่ลอยน้ําได้มามาขุดเป็นเรือหาปลา 
ปัจจุบันเนื่องจากต้นไม้ลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองการตัดไม้ทําลายป่าจึงทําให้การสร้าง
เรือประมงพื้นบ้านพบเจอกับอุปสรรค์ต่างๆมากมายจึงมีการสร้างวัสดุทดแทนการใช้ไม้นั่นคือเรือไฟเบอร์ขึ้นหรือการนําเศษไม้
ท่ีเหลือใช้จากการทําวัสดุอ่ืนๆ เช่นเศษไม้ท่ีเหลือจากการสร้างบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ มาสร้างเป็นลําเรือซ่ึงมีลักษณะที่ทนทาน
กว่าไม้แต่มีราคาที่สูงตามไปด้วยอีกท้ังต้องมีการซ้ือเครื่องยนต์ใช้ในการขับเคลื่อนเรือกลายเป็นเรือยนต์ขนาดเล็ก จากการ
สัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา อายุ 83 ปี พบว่า “ลุงว่าสังคมเกาะยอปจัจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลง
จากแต่ก่อน แต่ก่อนอยู่แบบครอบครัวแต่เดี่ยวนี้วัตถุต้องทันสมัย เรือก็ทําจากไฟเบอร์ปัจจุบันบอกไม่ถูกว่าคนท่ีสร้างเรือจาก
ไฟเบอร์เค้าจะไหว้แม่ย่านางเรือม้าย ไม่แน่ใจ แต่ในส่วนดีก็ดีนะใช้เครื่องยนต์ช่วยทุ่นแรงใช้ไปไหนมาไหนได้บาย” 

ประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้คือการใช้วัสดุทดแทนและนําเครื่องยนต์เข้ามาโดยที่ไม่ต้องใช้เวลา
เดินทางไปไกลๆในการแสวหาต้นไม้มาสร้างเรือประกอบกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการตัดไม้ทําลายป่าอย่างสูงจึงทําให้
จํานวนต้นไม้ใหญ่มีจํานวนลดลงอีกท้ังภาครัฐมีมาตราการด้านกฎหมายที่กําหนดชนิดของต้นไม้ท่ีเป็นต้นไม่สงวนและเขตป่า
สงวนการที่จะเข้าป่าไปตัดต้นไม้ตะเคียนทองหรือไม้ชนิดอื่นๆเป็นไปได้ยากและมีบทลงโทษทางกฎหมายท่ีสูงด้วย และ
ประกอบกับมีการนําเครื่องยนต์มาช่วยทุ่นแรงในการเดินเรือไปจับปลาและรวดเร็วย่ิงขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีก
ด้วยเช่นการคมนาคมขนส่ง หรือใช้เป็นพาหนะในการขนส่งสินค้า เป็นต้น 

ในด้านการปรับตัวในด้านจิตใจ จากการศึกษาพบว่าชาวประมงพ้ืนบ้านได้สร้างการยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ยอมรับความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองแบบเรียบง่ายและพอเพียงใช้
ศาสนาเป็นที่พ่ึงสร้างความสุขใจ จากการสัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา อายุ 73 ปี พบว่า “ก็อยู่ไป แบบว่าไม่
ต้องคิดไหร่มากนะวันนี้ยังทําความดีเข้าวัดฟังธรรม ไม่ฉ้อไม่โกง ไม่ลักเล็กขโมยน้อย ไม่โกหก ใครทําอะไรก็ช่างเขา เราก็ยังอยู่
ได้ ไม่ถึงกับอดอยาก” ชาวประมงพื้นบ้านบางคนที่อายุมากท่ีอาศัยอยู่กับลูกหลานช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกหลานโดย
การช่วยเหลือเลี้ยงดูหลานอยู่กับบ้านบางคนสร้างอาชีพเสริมหรือหางานทําเล็กๆน้อยๆอยู่กับบ้านเพื่อช่วยเหลือลูกหลานที่ทาง
หนึ่ง เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว สานแหดักจับปลา ทํานํ้าบูดู ปลาตากแห้ง กุ้งแห้ง เป็นต้น 
 
อภิปรายผล              
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ของปลาเล็กปลาน้อยท่ีรอการเจริญเติบโตพอไม่มีปะการังตามธรรมชาติแล้วปลาเหล่านั้นก็ตายลงอีกท้ังเวลาเรืออวนลากจับ
ปลาไปก็มีปลาทุกขนาดติดอวนไปหมดทําให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ปลาในน่านน้ําอย่างรวดเร็ว ซ่ึงแตกต่างจากชาวประมง
พ้ืนบ้านที่ใช้วิธีการจับปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาจากอดีตแฝงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ด้วยนั่นคือการใช้
อวนที่ไม่ใช่อวนตาถี่เป็นอวนจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่อาศัยการถักกับมือใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาเป็นอวนจับปลาขอ
ชาวประมงและมีการคิดค้นภูมิปัญญาในเรื่องของการนําไข่เป็ดมาย้อมเส้นด้ายสานอวนไข่เป็ดทําให้เส้นด้ายลีบและไม่เปื่อยง่าย
เวลาโดนน้ําถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา จากการสัมภาษณ์
ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา อายุ 70 ปี พบว่า “ในอดีตชุมชนนี้ทําประมง ปลาเค็ม ทําบูดู เคยปลากะปิ ทําขายสมัยก่อน
ประกอบอาชีพมาแต่เล็กๆตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งท่ีสองสมัยก่อนปลาเยอะปูเยอะ ปลาปูสมัยก่อนโลละสองบาทห้าสิบต้ังแต่
สมัยสงครามโลก สมัยก่อนปูเยอะปลาเยอะ ไว้ทําปลาเค็มปลาร้านําไปขายจบทั่ว ไปควนมีด สิงหนครที่อ่ืนๆหรือมีคนมารับซ้ือ 
แต่ก่อนมีการปลูกพริกมะเขือไม่ต้องซ้ือเหลือให้เมียไปขายท่ีหลาดเวลาออกเลมีกับข้าวไม่อดเหลือทําปลาทูเค็มไปขาย ในเล
สมัยก่อนปลามากจับการแบบพื้นบ้าน ท่ีมาเหม็ดอวนลากนี่ร้ายสุดทําร้ายจับเหม็ดปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วไปโดนปะการังใต้น้ํา
เพราะอวนลากครับ เรืออวนลากออกทะเลทําลายท่ีอยู่ของปลาปลาไม่มีท่ีอยู่แต่ก่อนไม่มีอวนลากปลามากๆเจ้าของเป็น
นายทุนสร้างเรือให้ทุกคนจับปลามาชั่งกับเค้าเค้ากินหัวคิว ชาวประมงพื้นบ้านจับเองขายเอง สมัยก่อนจับปลาเค้าทํากันเองคน
โบราณเค้าสอนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านถักเชือกตานกแก้วสมัยก่อนทํากันเองใช้ไข่เป็ดทําให้เส้นด้ายไม่พองไม่เปื่อยง่ายเวลาจับ
ปลาใช้เวลาถักเป็นแหเป็นเดือนๆสมัยนี้มีขายสําเร็จรูป”และในภาวะปัจจุบันด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ํามันที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการออกหาปลามีราคาสูงขึ้นกับจํานวนปลาที่หามาได้ก็น้อยลงไม่คุ้มทุนท่ีลงทุนไปจึงทําให้ชาวประมงพื้นบ้าน
บางส่วนหันไปประกอบอาชีพอื่น อาทิเช่นอาชีพลูกจ้างรายวัน โรงงาน บางรายที่ยังประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านก็หาวิธีการ
แก้ไขปัญหาคือการทําอาชีพเสริมอาทิ เช่น การตกแต่งเรือประมงพื้นบ้านการทาสีเรือประมงเพื่อความสวยงามและขายต่อยัง
ชาวประมงหรือผู้ท่ีสนใจบางคนก็ไปเปน็ลูกจ้างแพปลาแก่นายทุนแพปลาใหญ่ของจังหวัด 

การปรับตัวในด้านอื่นๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงวัสดุในการสร้างเรือหรือการเพิ่มเคร่ืองมือทุ่นแรงจากการนําเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ เช่นการเปลี่ยนแปลงวัสดุจากในอดีตที่มีการนําต้นตะเคียนทองหรือไม้ชนิดอื่นที่ลอยน้ําได้มามาขุดเป็นเรือหาปลา 
ปัจจุบันเนื่องจากต้นไม้ลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองการตัดไม้ทําลายป่าจึงทําให้การสร้าง
เรือประมงพื้นบ้านพบเจอกับอุปสรรค์ต่างๆมากมายจึงมีการสร้างวัสดุทดแทนการใช้ไม้นั่นคือเรือไฟเบอร์ขึ้นหรือการนําเศษไม้
ท่ีเหลือใช้จากการทําวัสดุอ่ืนๆ เช่นเศษไม้ท่ีเหลือจากการสร้างบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ มาสร้างเป็นลําเรือซ่ึงมีลักษณะที่ทนทาน
กว่าไม้แต่มีราคาที่สูงตามไปด้วยอีกท้ังต้องมีการซ้ือเครื่องยนต์ใช้ในการขับเคลื่อนเรือกลายเป็นเรือยนต์ขนาดเล็ก จากการ
สัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา อายุ 83 ปี พบว่า “ลุงว่าสังคมเกาะยอปจัจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลง
จากแต่ก่อน แต่ก่อนอยู่แบบครอบครัวแต่เดี่ยวนี้วัตถุต้องทันสมัย เรือก็ทําจากไฟเบอร์ปัจจุบันบอกไม่ถูกว่าคนท่ีสร้างเรือจาก
ไฟเบอร์เค้าจะไหว้แม่ย่านางเรือม้าย ไม่แน่ใจ แต่ในส่วนดีก็ดีนะใช้เครื่องยนต์ช่วยทุ่นแรงใช้ไปไหนมาไหนได้บาย” 

ประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้คือการใช้วัสดุทดแทนและนําเครื่องยนต์เข้ามาโดยที่ไม่ต้องใช้เวลา
เดินทางไปไกลๆในการแสวหาต้นไม้มาสร้างเรือประกอบกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการตัดไม้ทําลายป่าอย่างสูงจึงทําให้
จํานวนต้นไม้ใหญ่มีจํานวนลดลงอีกท้ังภาครัฐมีมาตราการด้านกฎหมายที่กําหนดชนิดของต้นไม้ท่ีเป็นต้นไม่สงวนและเขตป่า
สงวนการที่จะเข้าป่าไปตัดต้นไม้ตะเคียนทองหรือไม้ชนิดอื่นๆเป็นไปได้ยากและมีบทลงโทษทางกฎหมายท่ีสูงด้วย และ
ประกอบกับมีการนําเครื่องยนต์มาช่วยทุ่นแรงในการเดินเรือไปจับปลาและรวดเร็วย่ิงขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีก
ด้วยเช่นการคมนาคมขนส่ง หรือใช้เป็นพาหนะในการขนส่งสินค้า เป็นต้น 

ในด้านการปรับตัวในด้านจิตใจ จากการศึกษาพบว่าชาวประมงพ้ืนบ้านได้สร้างการยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ยอมรับความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองแบบเรียบง่ายและพอเพียงใช้
ศาสนาเป็นที่พ่ึงสร้างความสุขใจ จากการสัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา อายุ 73 ปี พบว่า “ก็อยู่ไป แบบว่าไม่
ต้องคิดไหร่มากนะวันนี้ยังทําความดีเข้าวัดฟังธรรม ไม่ฉ้อไม่โกง ไม่ลักเล็กขโมยน้อย ไม่โกหก ใครทําอะไรก็ช่างเขา เราก็ยังอยู่
ได้ ไม่ถึงกับอดอยาก” ชาวประมงพื้นบ้านบางคนที่อายุมากท่ีอาศัยอยู่กับลูกหลานช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกหลานโดย
การช่วยเหลือเลี้ยงดูหลานอยู่กับบ้านบางคนสร้างอาชีพเสริมหรือหางานทําเล็กๆน้อยๆอยู่กับบ้านเพื่อช่วยเหลือลูกหลานที่ทาง
หนึ่ง เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว สานแหดักจับปลา ทํานํ้าบูดู ปลาตากแห้ง กุ้งแห้ง เป็นต้น 
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ในปัจจุบันจึงหาผู้สืบต่ออาชีพชาวประมงพื้นบ้านได้น้อยส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวเดิมท่ีประกอบอาชีพ
ชาวประมงพื้นบ้าน พบว่าชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้สร้างทางเลือกให้กับตนเอง โดยการหาอาชีพเสริมจากใน
สมัยก่อนจะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จากการศึกษาพบว่าอาชีพที่ชาวประมงพื้นบ้านในปัจจุบัน
เลือกทําเพ่ิมเติม เพื่อเป็นการหาช่องทางในการสร้างรายได้ให้เพิ่มข้ึนคืออาชีพ รับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย ซ่ึงสามารถทําและ
รับจ้างทั่วไปในชุมชนที่เขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ อาทิเช่น ช่างทาสี ยาม ดูแลความเรียบร้อยในกิจการงานต่างๆ เพราะปัจจุบัน
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่นในชุมชนเก้าเส้งเกิดรีสอร์ทข้ึนมากมาย เกิดร้านค้าร้านอาหารจากเดิมมากข้ึนเนื่องจาก
เป็นพื้นที่ท่ีมีบริบทติดทะเลอากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนจึงทําให้เกิดรีสอร์ทขึ้นมามากมายแรงงานในท้องที่จึงมีความจําเป็น
ในการที่ผู้ประกอบการใช้แรงจูงใจในการจ้างงานคนในพื้นที่ในกิจการของตนในปัจจุบันสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องกลยุทธ์
การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลาของเก็ตถวา บุญปราการ และคณะ (2555) ท่ี
ได้ศึกษาพบว่าเมื่อทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมจึงทําให้การดํารงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านต้องต่อสู้ต่อรองหลากหลาย
รูปแบบ โดยการประกอบอาชีพเสริม การรบัจ้างทั่วไปในชุมชน การกลายเป็นแม่ค้า แม่ค้ากุ้ง การขายสินค้าท่ีระลึกและขับเรือ
รับจ้างนํานักท่องเที่ยวชมนกน้ํา การเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย การทํานากุ้งและทําบ่อเลี้ยงกุ้ง การเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมนอกเหนือจากการทํานาและขึ้นตาลโตนด 

ในด้านแนวทางการดํารงอยู่และการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านในสังคมปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่าวิถีชีวิต
การออกเรือหาปลาของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาแตกต่างจากในอดีตท่ีในอดีตมีทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างอุดม
สมบูรณ์ สิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงคือการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในการประมงโดยขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน นั่นคือการทําเรืออวนลากของนายทุนไม่ว่าจะเป็นเรืออวนลากขนาดเล็กหรือเรืออวนลากขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อ
การทําประมงทางทะเลแทบทั้งสิ้น เพราะเรืออวนลากจะเวลาจับปลาจะลากอวนไปชนปะการังเสียหายซ่ึงเป็นที่อยู่ของปลา
เล็กปลาน้อยท่ีรอการเจริญเติบโตพอไม่มีปะการังตามธรรมชาติแล้วปลาเหล่านั้นก็ตายลง อีกท้ังเวลาเรืออวนลากจับสัตว์น้ําจะ
มีปลาและสัตว์น้ําทุกขนาดติดอวนไปหมด ทําให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ปลาในน่านน้ําอย่างรวดเร็วซ่ึงแตกต่างจากชาวประมง
พ้ืนบ้านที่ใช้วิธีการจับปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาจากอดีตแฝงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ด้วยนั่นคือการใช้
อวนที่ไม่ใช่อวนตาถี่เป็นอวนจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่อาศัยการถักทอด้วยมือใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาเป็นอวนจับปลา
ของชาวประมงและมีการคิดค้นภูมิปัญญาในเรื่องของการนําไข่เป็ดมาย้อมเส้นด้ายสานอวนไข่เป็ดทําให้เส้นด้ายลีบและ       
ไม่เปื่อยง่ายเวลาโดนน้ําถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา 

การเรียนรู้ของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ต่อการการดํารงอยู่ในสังคมปัจจุบันมีลักษณะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
โดยวิธีการเล่าเรื่องควบคู่กับการบอกวิธีการออกทะเลหาปลา จากการศึกษาพบว่าครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
ไม่มีการบังคับลูกหลานให้สืบทอดอาชีพชาวประมงให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิกภายในครอบครัวในสมัยปัจจุบัน
เช่นเดียวกัน ซ่ึงครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านในปัจจุบันมีจํานวนลดลงเนื่องจากหาผู้สืบต่ออาชีพชาวประมงพื้นบ้านได้น้อยลง
จากอดีต อันเนื่องมาจากการทํามาหากินยากขึ้น เพราะมีการช่วงชิงทรัพยากรโดยกลุ่มนายทุนหรือชาวประมงพื้นบ้านด้วยกัน
มากขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันที่ทําให้ต้องออกทะเลไปหาปลาและสัตว์น้ําอ่ืนๆ ในพื้นที่ท่ีไกลจากเดิมและ
มีต้นทุนที่สูงจึงมีชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนที่ยังคงดํารงอาชีพนี้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น มีการ
ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งความรู้ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาแม่ย่านางเรือแล้วยังมีการสอดแทรก
จริยธรรมการดํารงเนินชีวิตท่ีสอดคล้องไปกับความเชื่อท่ีมีความเชื่อว่าต้องประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อ่ืน
เม่ือบุคคลใดปฎิบัติตนเป็นคนท่ีดีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิจะคอยปกป้องดูแลให้ปลอดภัยเนื่องจากอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพที่มีความ
เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันทั้งภัยธรรมชาติพายุเวลาออกเรือหาปลาและสัตว์ร้ายท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสิ่งเหล่าน้ีเป็นเครื่องที่        
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวประมงพื้นบ้านให้รู้สึกว่าตนมีผู้ท่ีคอยปกป้องและอํานวยพรให้หาสัตว์น้ําได้ไม่ขาดทุนเวลาออกจับปลา
และสัตว์น้ําในแต่ละครั้ง จากการศึกษาพบว่าผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการ
ดํารงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัยของอรทัย พรมเทพ (2551) ที่การถ่ายทอดและกระจายความรู้เกี่ยวกับการแสดงหนัง
ตะลุงนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นต่อไป ซ่ึงความรู้ท่ีได้ถูกสร้างขึ้นและพร้อมที่จะถ่ายทอดไปสู่บุคคลอ่ืนนั้นเป็น
ความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต การถ่ายทอดความรู้นี้อาจจะถ่ายทอดไปยังบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดหรือลูกศิษย์ท่ีมีความสนใจ
ในความรู้ดังกล่าว ความรู้ท่ีได้ถูกสร้างขึ้นเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต 
เพราะหากความรู้ใดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะถูกปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาโดยผู้แสดงหนังตะลุงนั่นเอง 

ข้อค้นพบคือความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวประมงพื้นบ้านยังคงมีอยู่กับชาวประมงพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญา
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน ถือว่าเป็นความรู้ท่ีมีคุณค่าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ความเชื่อเกี่ยวกับ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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แม่ย่านางเรือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อนี้จะลดน้อยลงจากในอดีตอันเนื่องมาจากความทันสมัยท่ีเข้ามาสู่ชุมชนที่ส่งผลทํา
ให้ความรู้ด้านนี้มีผู้สนใจจะสืบทอดน้อยลงและลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นๆแต่การสร้างความรู้ใน
ด้านนี้ของบรรพบุรุษที่สร้างภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการถ่ายทอดต่อรุ่นสู่รุ่นแสดงให้เห็นว่าความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ได้ถูกสร้างขึ้นนี้เป็นความรู้ท่ีไม่หยุดนิ่งมีพลวัตของความรู้ท่ีมนุษย์เป็นผู้สรรค์สร้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเงื่อนไขของเวลาและพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีการดํารงชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมัยท่ามกลาง
ภาวะสังคมสมัยใหม่มนุษย์ในชุมชนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมีการปรับความรู้มาใช้ในการดํารงชีพการประกอบอาชีพซ่ึง    
มีความเกี่ยวข้องกับความรู้และภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษแทบท้ังสิ้นมิให้ความรู้หยุดนิ่งตายไปแต่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิต  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไปควรมีการศึกษาต่อยอดเรื่องเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตผู้คนในชุมชนที่ได้นํามารวมกับความรู้ในชุมชน
เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบันและบทบาทของเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน
ชาวประมงและควรศึกษาต่อยอดถึงผลดีและผลกระทบจากการนําเทคโนโลยีในด้านต่างๆเข้ามาสู่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน
จังหวัดสงขลา  

2. ข้อเสนอแนะทั่วไปควรมีการศึกษาต่อยอดในการพัฒนาความรู้ในชุมชนชาวประมงพื้นบ้านสงขลาไปสู่การวิจัย
และพัฒนาไปสู่ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวในวิถีชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา  

 
เอกสารอ้างอิง 
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รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 
ไพโรจน์ คงทวีศักด์ิ. (2560). โลกาภิวัตน์. เชียงใหม่: หจก.วนิดาการพิมพ์. 
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อรทัย พรมเทพ. (2551). การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพ่ือการดํารงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย. งานวิจัยปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 
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จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
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การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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กลวิธีการใชมู้ลบทเพื่อแนะความหมายในโฆษณางานไทยเที่ยวไทย 
The Use of Presupposition to Suggest Meaningin the Advertisement of 

Thai Travel Fair 
เกศนี  คุ้มสุวรรณ, สุรีย์รัตน์ บํารุงสุข 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้มูลบทเพื่อแนะความหมายในโฆษณาของงานไทยเที่ยวไทย
โดยเก็บรวบรวมข้อความโฆษณาจากป้ายโฆษณาทางเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของบริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่นแมนเนจเม้นท์ จํากัด 
และทาง www.google.co.th ท่ีกล่าวถึงงานไทยเที่ยวไทยรวมระยะเวลา 10 ปี จํานวนทั้งสิ้น 33 ตัวบท ผลการวิจัยพบว่า 
ปรากฏกลวิธีการใช้มูลบทเพ่ือแนะความหมาย และการปฏิเสธมูลบทโดยมีตัวบ่งชี้มูลบทท่ีเอื้อต่อการตีความ 7 ลักษณะ 
กล่าวคือ มูลบทแนะความว่างานไทยเที่ยวไทยคุ้มค่า มูลบทแนะความว่างานไทยเที่ยวไทยก่อให้เกิดความสุขและความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มูลบทแนะความว่างานไทยเที่ยวไทยก่อให้เกิดการพักผ่อน มูลบทแนะความว่างานไทยเที่ยวไทย  
มีความเป็นเลิศ มูลบทแนะความว่างานไทยเท่ียวไทยน่าเชื่อถือ การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่เสนอ
ทางเลือกได้ในทุกความต้องการ และมูลบทแนะความว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่มีผู้เรียกร้องตามลําดับ ท้ังนี้ มีคํา
ปรากฏร่วมทางฤดูกาลและสภาพอากาศ เวลา และสถานที่และคําแสดงการประเมินค่าอันเป็นคุณลักษณะเชิงบวกที่    
พึงปรารถนาเพื่อการโน้มน้าวใจให้มาเลือกซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีงานไทยเที่ยวไทยแห่งเดียวเป็นสําคัญ 
คําสําคัญ: กลวิธีการใช้มูลบท, มูลบทเพื่อแนะความหมาย, โฆษณางานไทยเที่ยวไทย 
 

Abstract 
 

 This research aims to study presupposition used to suggest meaning in advertisement of Thai 
travel fair.Advertisements published on the Facebook channel, Website of P.K. exhibition Management 
Co.,Ltd. and www.google.co.thsaying the themes of organizing Thai travel fair for a period of 10 years 
totaling 33 chapters were collected.The research found thatthe advertisementsusingpresupposition and 
refusalpresupposition with presupposition triggersappear in 7 types. The presuppositions suggested 
that Thai travel fairwas worthy; it caused happiness and fun; it offered relaxation; it was excellent; it 
was reliable; it provided choices; it was requested to be held. The lexical collocationofseasons and 
weather, time and place and good appearance were desirable positive features for persuading people 
to buy travel servicesin Thai travel fair. 
Keywords: Presupposition, Presupposition to suggest meaning, Advertisementof Thai travel fair 
 
บทนํา 
 การท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมการใช้เวลาว่างเพื่อการพักผ่อนที่สําคัญประการหนึ่งที่มนุษย์ต้องการเพื่อแสวงหา
ความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกท้ังยังเป็นการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ซ่ึงช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง
ขึ้นนอกจากนี้การท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจกล่าวคือ การใช้จ่ายเพ่ือ
การท่องเที่ยวนั้นเป็นการกระจายรายได้สู่ทุกบุคคล และธุรกิจในทุกภาคส่วนนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไหลเวียนใน
ระบบได้เป็นอย่างดีเห็นได้จากในหลายปีท่ีผ่านมารัฐบาลพยายามส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศยังแหล่ง
ท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่าง ๆ และในจังหวัดท่ีน่าสนใจอันมีจุดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และ
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้นดังท่ี ประชาติธุรกิจ (2558: ออนไลน์) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกแนวคิดโครงการภายใต้
การส่งเสริมของรัฐตลอดปีเพื่อเป็นนโยบายจูงใจให้คนท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น เช่น เที่ยว 12 เมืองต้องห้าม (พลาด) เที่ยวไทยเท่ 
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ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง โครงการวันธรรมดาน่าเท่ียว เป็นต้น อีกท้ังทุกการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว      
ยังนํามาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้น 
คือ งานไทยเที่ยวไทยที่เริ่มจัดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2545จนถึงปัจจุบันรวม 44 ครั้งภายในงานเป็นแหล่งรวมธุรกิจโรงแรมและ
ท่ีพัก ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างครบครันพร้อมสิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคผ่านการโฆษณาโน้มน้าว   
ในหลากหลายช่องทาง ดังที่ ดร.กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จํากัด (2560: 
ออนไลน์) กล่าวว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานแสดงสินค้า (Trade Exhibition/Fair) ด้านการท่องเที่ยวท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการทุกประเภทเข้าร่วมแสดงงาน และมีผู้สนใจเข้าเย่ียมชมงานเป็น
จํานวนหลายแสนคนทําให้มียอดเงินสะพัดจากการซ้ือขายสินค้าภายในงานหลายร้อยล้านบาท  

การโฆษณาเผยแพร่ของงานไทยเที่ยวจึงเป็นส่วนสําคัญที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาเลือกซ้ือสินค้าและบริการ     
สิ่งดังกล่าวนับเป็นการใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารประกอบกันแสดงชุดความคิดซ่ึงเป็นสิ่งแทนที่ผู้ผลิตต้องการส่งผ่านไปยัง
ผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้มูลบทซ่ึงเป็นกลวิธีแสดงความเชื่อที่มีอยู่ก่อน (presupposition) ในเชิงอรรถศาสตร์มูลบทเป็น
ความหมายแฝงที่อยู่ในรูปภาษาทั้งคําศัพท์และโครงสร้างประโยคบางแบบที่เอื้อต่อการตีความ หรือที่เรียกว่า ตัวบ่งชี้มูลบท 
(presupposition triggers) (Levison, 1983) มูลบทจึงเป็นการใช้ภาษาเพื่อสื่อข้อความที่ทําให้เข้าใจได้โดยนัยว่ามี
ข้อความอื่น ๆ หรือเหตุการณ์บางอย่างปรากฏหรือเกิดข้ึนมาก่อนหน้านั้นแล้วซ่ึงมีความคิดหรือเจตนาแฝงอยู่ในข้อความ
ของตัวบท (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 152) และเป็นการกล่าวอ้างถึงความเชื่อท่ีมีอยู่เดิมระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
การยอมรับมูลบทท่ีแฝงอยู่ในถ้อยคําจึงเป็นบทบาทของมูลบทในการสื่อชุดความคิดหรืออุดมการณ์ซ่ึงเป็นการกล่าวอ้าง
ข้อมูลที่นําเสนอนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาแต่เก่าก่อน (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 89) ดังตัวอย่างข้อความโฆษณาในงาน
ไทยเที่ยวไทยปรากฏมูลบทแนะความบางประการแก่ผู้บริโภค ดังนี้ 

 
 เลิกร้อนท้ังชาติ ร้อนนี้พักร้อนเลิกร้อน  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 12 6-9 มีนาคม 2551) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษาเป็นคํา หรือกลุ่มคําท่ีเอื้อต่อการตีความ ได้แก่ ตัวบ่งชี้
คําว่า “เลิก” “เลิกร้อนทั้งชาติ” สื่อความหมายถึงการกระทําในอดีตได้ว่า เมื่อก่อนหรือที่ผ่านมาโดยตลอดน้ันอากาศ  
เคยร้อนแต่ฤดูร้อนปีนี้ไม่ร้อนแล้ว และ “พักร้อน” เป็นรูปภาษาแสดงการอ้างถึงเพื่อแนะความถึงการพักผ่อนที่ผู้บริโภค
ควรกระทําเพื่อคลายความร้อนในช่วงหน้าร้อน โดยมีคําปรากฏร่วมท่ีสื่อถึงฤดูกาลและสภาพอากาศ 
 

 
 
 ภาพที่ 1 แนวคิดในข้อความโฆษณาการจัดงานไทยเที่ยวไทย  
 ท่ีมา: เฟซบุ๊กไทยเที่ยวไทย (2560) 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง โครงการวันธรรมดาน่าเท่ียว เป็นต้น อีกท้ังทุกการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว      
ยังนํามาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้น 
คือ งานไทยเที่ยวไทยที่เริ่มจัดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2545จนถึงปัจจุบันรวม 44 ครั้งภายในงานเป็นแหล่งรวมธุรกิจโรงแรมและ
ท่ีพัก ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างครบครันพร้อมสิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคผ่านการโฆษณาโน้มน้าว   
ในหลากหลายช่องทาง ดังที่ ดร.กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จํากัด (2560: 
ออนไลน์) กล่าวว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานแสดงสินค้า (Trade Exhibition/Fair) ด้านการท่องเที่ยวท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการทุกประเภทเข้าร่วมแสดงงาน และมีผู้สนใจเข้าเย่ียมชมงานเป็น
จํานวนหลายแสนคนทําให้มียอดเงินสะพัดจากการซ้ือขายสินค้าภายในงานหลายร้อยล้านบาท  

การโฆษณาเผยแพร่ของงานไทยเที่ยวจึงเป็นส่วนสําคัญที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาเลือกซ้ือสินค้าและบริการ     
สิ่งดังกล่าวนับเป็นการใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารประกอบกันแสดงชุดความคิดซ่ึงเป็นสิ่งแทนที่ผู้ผลิตต้องการส่งผ่านไปยัง
ผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้มูลบทซ่ึงเป็นกลวิธีแสดงความเชื่อที่มีอยู่ก่อน (presupposition) ในเชิงอรรถศาสตร์มูลบทเป็น
ความหมายแฝงที่อยู่ในรูปภาษาทั้งคําศัพท์และโครงสร้างประโยคบางแบบที่เอื้อต่อการตีความ หรือที่เรียกว่า ตัวบ่งชี้มูลบท 
(presupposition triggers) (Levison, 1983) มูลบทจึงเป็นการใช้ภาษาเพื่อสื่อข้อความที่ทําให้เข้าใจได้โดยนัยว่ามี
ข้อความอื่น ๆ หรือเหตุการณ์บางอย่างปรากฏหรือเกิดข้ึนมาก่อนหน้านั้นแล้วซ่ึงมีความคิดหรือเจตนาแฝงอยู่ในข้อความ
ของตัวบท (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 152) และเป็นการกล่าวอ้างถึงความเชื่อท่ีมีอยู่เดิมระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
การยอมรับมูลบทท่ีแฝงอยู่ในถ้อยคําจึงเป็นบทบาทของมูลบทในการสื่อชุดความคิดหรืออุดมการณ์ซ่ึงเป็นการกล่าวอ้าง
ข้อมูลท่ีนําเสนอนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาแต่เก่าก่อน (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 89) ดังตัวอย่างข้อความโฆษณาในงาน
ไทยเที่ยวไทยปรากฏมูลบทแนะความบางประการแก่ผู้บริโภค ดังนี้ 

 
 เลิกร้อนท้ังชาติ ร้อนนี้พักร้อนเลิกร้อน  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 12 6-9 มีนาคม 2551) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษาเป็นคํา หรือกลุ่มคําท่ีเอื้อต่อการตีความ ได้แก่ ตัวบ่งชี้
คําว่า “เลิก” “เลิกร้อนทั้งชาติ” สื่อความหมายถึงการกระทําในอดีตได้ว่า เมื่อก่อนหรือที่ผ่านมาโดยตลอดน้ันอากาศ  
เคยร้อนแต่ฤดูร้อนปีนี้ไม่ร้อนแล้ว และ “พักร้อน” เป็นรูปภาษาแสดงการอ้างถึงเพื่อแนะความถึงการพักผ่อนที่ผู้บริโภค
ควรกระทําเพื่อคลายความร้อนในช่วงหน้าร้อน โดยมีคําปรากฏร่วมท่ีสื่อถึงฤดูกาลและสภาพอากาศ 
 

 
 
 ภาพที่ 1 แนวคิดในข้อความโฆษณาการจัดงานไทยเที่ยวไทย  
 ท่ีมา: เฟซบุ๊กไทยเที่ยวไทย (2560) 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ด้วยเหตุนี้มูลบทจึงเป็นการใช้เพ่ือแนะความหมายและทําให้เชื่อว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏอยู่ก่อนแล้วจากการ
ตีความรูปภาษาหรือลักษณะโครงสร้างบางประการที่ทําให้คาดเดาถึงภูมิหลังของสิ่งที่ผู้พูดพูดได้ ดังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ด้วยการวิเคราะห์มูลบทในการโฆษณา เช่น วาทกรรมความเป็นผู้หญิงในโฆษณาสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมในนิตยสารของ
สตรีไทย (ภพ สวัสดี, 2558) วาทกรรมโฆษณาสินค้าและบริการสําหรับผู้ชายในนิตยสารผู้ชาย (วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, 
2553) วาทกรรม "ความเป็นผู้หญิง" ในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2553) อุดมการณ์
ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสําหรับครอบครัว (สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี, 2552) วาทกรรมโฆษณา
เครื่องสําอาง (รัชนินท์ พงศ์อุดม, 2548) เป็นต้น การใช้มูลบทจึงสัมพันธ์กับการใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาโดยสะท้อน
มุมมองความคิดท่ีแฝงครอบงําอยู่และโน้มน้าวให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้าและบริการมาเป็นระยะเวลานานผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่มี
งานวิจัยใดศึกษาการใช้มูลบทเพ่ือแนะความหมายที่ปรากฏในโฆษณาของข้อมูลด้านงานท่องเที่ยวอันเป็นปรากฏการณ์
ทางภาษาที่น่าสนใจย่ิง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษากลวิธกีารใช้มูลบทเพือ่แนะความหมายในโฆษณาของงานไทยเที่ยวไทย 
 
วิธีการวิจัย 

ในงานวิจัย เรื่องกลวิธีการใช้มูลบทเพื่อแนะความหมายในโฆษณางานไทยเที่ยวไทยเป็นการศึกษาวิจัย        
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความรู้จากตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ และวาทกรรมวิเคราะห์เพื่อเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลโฆษณาของงานไทยเที่ยว ดังรายละเอียดของ
การดําเนินวจิัยต่อไปนี้ 

ประชากร 
ประชากรของการวิจัยเป็นข้อความโฆษณางานไทยเที่ยวไทยที่ปรากฏในป้ายโฆษณา หรือแผ่นประกาศเข้าถึงได้

จากการเผยแพร่หน้าเพจเฟซบุ๊กเว็บไซต์ และข่าวสารผ่าน www.google.co.thของงานไทยเที่ยวไทยซ่ึงจัดโดยบริษัท    
พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จํากัด ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลปรากฏต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550-2560 รวมระยะเวลา 10 ปี        
มีจํานวนตัวบทข้อความโฆษณาทั้งสิ้น 33 ตัวบท โดยไม่นับข้อมูลท่ีซํ้ากัน  

ขอบเขตการวิจัย 
ด้านเนื้อหา ข้อความโฆษณางานไทยเที่ยวไทยประจําแต่ละปีซ่ึงผลิตโดยบริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ 

จํากัด ด้านระยะเวลา ข้อมูลท่ีใช้ปรากฏตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2560 รวมระยะเวลา 10 ป ี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สํารวจและรวบรวมข้อมูลป้ายโฆษณาหรือแผ่นประกาศที่ปรากฏข้อความแนวคิดในโฆษณางานไทยเที่ยวไทย

จากช่องทางหน้าเพจเฟซบุ๊กเว็บไซต์บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จํากัดและข่าวสารผ่านการค้นหาบนช่องทาง 
www.google.co.thนํามาวิเคราะห์กลวิธีการใช้มูลบทโดยศึกษาท่ีตัวบท (text) ตามแนวคิดอรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ท่ีกล่าวถึง มูลบท (presupposition) ของ Levison (1983) และจันทิมา อังคพณิชกิจ (2557) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ศึกษาตํารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรม วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และ
การใช้มูลบท เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎี      

2. วิเคราะห์ข้อความโฆษณาหรือตัวบท (Text) โดยใช้ทฤษฎีมูลบท (presupposition) และตัวบ่งชี้มูลบท 
(presupposition triggers) และคําปรากฏร่วมเพ่ือพิจารณาลักษณะและการตีความตัวบทตามแนวทางของ Levison 
(1983) และของจันทิมา อังคพณิชกิจ (2557) เพื่อแสดงให้เห็นมูลบทเพ่ือการแนะความที่ปรากฏในโฆษณาของงานไทย
เที่ยวไทย 

3. เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ และอภิปรายผล 
 
 
 

4 

ผลการวิจัย 
กลวิธีการใช้มูลบทเพื่อแนะความหมายในโฆษณาของงานไทยเที่ยวไทย 

ข้อความโฆษณาส่วนของแนวคิดการจัดงานไทยเที่ยวไทยปรากฏกลวิธีการใช้มูลบทเพื่อแนะความหมาย       
บางประการอันเป็นความเชื่อที่ให้เข้าใจว่ามีบางอย่างปรากฏขึ้นก่อน เมื่อผู้บริโภครับสารที่แฝงมูลบทดังกล่าวจะเกิดการ
ยอมรับและเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการเดินทางมาท่ีงานไทยเที่ยวไทยเพื่อเลือกซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ตามที่ภาษาโฆษณาสื่อความหมาย ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยคุ้มค่า  
 การใช้มูลบทเพ่ือแนะว่างานไทยเที่ยวไทยคุ้มค่าบ่งบอกถึงด้านราคาและปริมาณ รวมท้ังฤดูกาลท่องเที่ยว 

อันเป็นประโยชน์สูงสุดท่ีผู้บริโภคได้รับและเป็นการอนุมานได้ว่า งานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย ผู้บริโภค
ควรเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีงานไทยเที่ยวไทยเพียงแห่งเดียวเพื่อได้ในในสิ่งที่พึงพอใจ  
ดังตัวอย่าง 

 
หนาวนี้ยังอีกเยอะ  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 23 3-6 พฤศจิกายน 2554) 
ไทยเที่ยวไทยมางานเดียวเที่ยวได้ท้ังตระกูล 

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 25 30 สิงหาคม –2กันยายน 2555)  
อดเปรี้ยวไว้เที่ยวราคาหวาน ๆ  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 34 5-8 มีนาคม 2558)  
 
เที่ยวนี้คุ้มเว่อร์  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 36 3-6 กันยายน 2558) 
งานเดียวเที่ยวไม่อ้ัน 

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 39 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2559) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษาเป็นคํา หรือกลุ่มคําที่เอื้อต่อการตีความท่ีแสดงความคุ้มค่า 
ได้แก่ งานเดียวเที่ยวได้ท้ังตระกูลราคาหวานๆ คุ้มเว่อร์ ไม่อ้ัน โดยตัวบ่งชี้คําว่า “อีก” เป็นรูปภาษาบ่งการเกิดซํ้า“เยอะ” 
เป็นการเพิ่มระดับ หนาวนี้ยังอีกเยอะจึงสื่อความหมายแนะว่าในฤดูหนาวนี้อากาศยังไม่หายหนาวและหนาวอย่างต่อเนื่อง
ไปอีกนาน “งานเดียวเที่ยวได้ท้ังตระกูล” กลุ่มคําแสดงความคุ้มค่าอ้างถึงการมางานไทยเที่ยวไทยเพียงแห่ง“เดียว”     
คําปรากฏบอกจํานวนเดียวแต่ได้สินค้าและบริการท่องเที่ยวท่ีคุ้มค่าไปใช้ได้ท้ังครอบครัว “ราคาหวานๆ” รูปภาษาเป็น
กลุ่มคําสื่อความหมายว่าราคาที่ถูกมากและ “คุ้มเว่อร์” “เว่อร์” เป็นคําเพิ่มระดับสื่อถึงความคุ้มค่าอย่างย่ิง ส่วน “ไม่อ้ัน” 
เป็นการปฏิเสธมูลบท“งานเดียวเท่ียวไม่อ้ัน” สื่อความหมายว่า มีงานไทยเที่ยวไทยเกิดขึ้นและงานนี้เพียงแห่งเดียว       
ท่ีผู้บริโภคจะได้เที่ยวได้อย่างไม่จํากัดรูปภาษาข้างต้นทั้งหมดใช้อ้างถึงแนะความคุ้มค่าในงานไทยเที่ยวไทยและแฝงการ
เชิญชวนให้มาเลือกซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีอยู่จํานวนมากและราคาถูกเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในทุกการใช้จ่าย 

2. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยก่อให้เกิดความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 การใช้มูลบทเพื่อแนะความหมายว่า งานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่ก่อให้เกิดความสุขและความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน เป็นการแนะบอกให้ผู้บริโภคน้ันควรเลือกซ้ือสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อให้ความสุขแก่ตนเอง รวมท้ัง    
จะเกิดความสนุกสนานเบกิบานใจหากได้เดินทางมาท่องเที่ยวบ้าง ดังตัวอย่าง  

 
ปีใหม่ปีนี้เลือกสักที่ให้เป็นรางวัลชีวิต 

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 14 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2551)  
ความสุขไม่มีวันตก  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 37 5-8 พฤศจิกายน 2558)  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผลการวิจัย 
กลวิธีการใช้มูลบทเพื่อแนะความหมายในโฆษณาของงานไทยเที่ยวไทย 

ข้อความโฆษณาส่วนของแนวคิดการจัดงานไทยเที่ยวไทยปรากฏกลวิธีการใช้มูลบทเพื่อแนะความหมาย       
บางประการอันเป็นความเชื่อท่ีให้เข้าใจว่ามีบางอย่างปรากฏขึ้นก่อน เมื่อผู้บริโภครับสารที่แฝงมูลบทดังกล่าวจะเกิดการ
ยอมรับและเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการเดินทางมาท่ีงานไทยเที่ยวไทยเพื่อเลือกซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ตามที่ภาษาโฆษณาสื่อความหมาย ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยคุ้มค่า  
 การใช้มูลบทเพ่ือแนะว่างานไทยเที่ยวไทยคุ้มค่าบ่งบอกถึงด้านราคาและปริมาณ รวมท้ังฤดูกาลท่องเที่ยว 

อันเป็นประโยชน์สูงสุดท่ีผู้บริโภคได้รับและเป็นการอนุมานได้ว่า งานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย ผู้บริโภค
ควรเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีงานไทยเที่ยวไทยเพียงแห่งเดียวเพื่อได้ในในสิ่งที่พึงพอใจ  
ดังตัวอย่าง 

 
หนาวนี้ยังอีกเยอะ  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 23 3-6 พฤศจิกายน 2554) 
ไทยเที่ยวไทยมางานเดียวเที่ยวได้ท้ังตระกูล 

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 25 30 สิงหาคม –2กันยายน 2555)  
อดเปรี้ยวไว้เที่ยวราคาหวาน ๆ  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 34 5-8 มีนาคม 2558)  
 
เที่ยวนี้คุ้มเว่อร์  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 36 3-6 กันยายน 2558) 
งานเดียวเที่ยวไม่อ้ัน 

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 39 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2559) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษาเป็นคํา หรือกลุ่มคําที่เอื้อต่อการตีความท่ีแสดงความคุ้มค่า 
ได้แก่ งานเดียวเที่ยวได้ท้ังตระกูลราคาหวานๆ คุ้มเว่อร์ ไม่อ้ัน โดยตัวบ่งชี้คําว่า “อีก” เป็นรูปภาษาบ่งการเกิดซํ้า“เยอะ” 
เป็นการเพิ่มระดับ หนาวนี้ยังอีกเยอะจึงสื่อความหมายแนะว่าในฤดูหนาวนี้อากาศยังไม่หายหนาวและหนาวอย่างต่อเนื่อง
ไปอีกนาน “งานเดียวเที่ยวได้ท้ังตระกูล” กลุ่มคําแสดงความคุ้มค่าอ้างถึงการมางานไทยเที่ยวไทยเพียงแห่ง“เดียว”     
คําปรากฏบอกจํานวนเดียวแต่ได้สินค้าและบริการท่องเที่ยวท่ีคุ้มค่าไปใช้ได้ท้ังครอบครัว “ราคาหวานๆ” รูปภาษาเป็น
กลุ่มคําสื่อความหมายว่าราคาที่ถูกมากและ “คุ้มเว่อร์” “เว่อร์” เป็นคําเพิ่มระดับสื่อถึงความคุ้มค่าอย่างย่ิง ส่วน “ไม่อ้ัน” 
เป็นการปฏิเสธมูลบท“งานเดียวเท่ียวไม่อ้ัน” สื่อความหมายว่า มีงานไทยเที่ยวไทยเกิดขึ้นและงานนี้เพียงแห่งเดียว       
ท่ีผู้บริโภคจะได้เที่ยวได้อย่างไม่จํากัดรูปภาษาข้างต้นทั้งหมดใช้อ้างถึงแนะความคุ้มค่าในงานไทยเที่ยวไทยและแฝงการ
เชิญชวนให้มาเลือกซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีอยู่จํานวนมากและราคาถูกเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในทุกการใช้จ่าย 

2. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยก่อให้เกิดความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 การใช้มูลบทเพื่อแนะความหมายว่า งานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่ก่อให้เกิดความสุขและความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน เป็นการแนะบอกให้ผู้บริโภคน้ันควรเลือกซ้ือสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อให้ความสุขแก่ตนเอง รวมท้ัง    
จะเกิดความสนุกสนานเบกิบานใจหากได้เดินทางมาท่องเที่ยวบ้าง ดังตัวอย่าง  

 
ปีใหม่ปีนี้เลือกสักที่ให้เป็นรางวัลชีวิต 

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 14 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2551)  
ความสุขไม่มีวันตก  

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 37 5-8 พฤศจิกายน 2558)  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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พักเบรกกลางปี เที่ยวนี้ให้รางวัลตัวเอง 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 43 29 มิถุนายน –2 กรกฎาคม 2560) 

สนุกซ่าท่ัวไทย ไทยเที่ยวไทยพาซ่า 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 42 2-5 มีนาคม 2560) 

  
 จากตัวอย่างปรากฏการใช้รูปภาษา“ให้เป็นรางวัลชีวิต” “ให้รางวัลตัวเอง”“ไม่มีวันตก” กลุ่มคําดังกล่าว
เป็นการแสดงความสุขอันเกิดจากการได้รับบางสิ่งบางอย่าง “ปีใหม่ปีนี้เลือกสักท่ีให้เป็นรางวัลชีวิต” และ “พักเบรกกลางปี 
เที่ยวนี้ให้รางวัลตัวเอง” มีมูลบทท่ีเอื้อต่อการตีความและอนุมานได้ว่า ในปีใหม่นี้รวมถึงช่วงเวลากลางปีผู้บริโภคควร  
หยุดพักผ่อนให้เต็มท่ีโดยเลือกซ้ือบริการเพื่อการท่องเที่ยวในงานไทยเท่ียวไทยเพื่อเติมความสุขให้กับตนเอง ตลอดจน 
“ไม่มีวันตก” เป็นการปฏิเสธมูลบทเพ่ือบอกว่า มีความสุขเกิดขึ้นและไม่มีวันจางหายเช่นเดียวกันด้าน “ซ่า” “สนุกซ่า” 
สื่อถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน “สนุกซ่าท่ัวไทย ไทยเท่ียวไทยพาซ่า” จึงอนุมานได้ว่า ผู้บริโภคจะ
ได้รับความสนุกสนานเมื่อออกเดินทางไปท่องเที่ยว และควรมาเลือกในงานไทยเที่ยวไทยเพราะเป็นงานที่เติมความสุข  
สดชื่น รวมทั้งเป็นสื่อกลางที่พาผู้บริโภคไปพบกับความสนุกสนานได้ท้ังหมดมูลบทท่ีปรากฏทั้งหมดจึงเป็นการแนะความ
แสดงความเชื่อท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสารมีร่วมกันอันสื่อถึงความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวเป็น
สําคัญ 

3. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยก่อให้เกิดการพักผ่อน 
 มูลบทแนะความหมายว่า งานไทยเที่ยวไทยก่อให้เกิดการพักผ่อนสื่อความทําให้เข้าใจได้โดยนัยว่าผู้บริโภค

ควรเลือกซ้ือสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ือเติมพลังให้กับตนเองในช่วงเวลาต่างๆหรือตามฤดูกาล     
ดังตัวอย่าง 

 
หลบลมร้อนพักผ่อนชายทะเล 

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 15 5-8 มีนาคม 2552) 
ไทยเที่ยวไทย ชาร์จพลังได้ท้ังป ี

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 32 4-7 กันยายน 2557) 
พักเบรกกลางปี เที่ยวนี้ให้รางวัลตัวเอง 

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 43 29 มิถุนายน –2 กรกฎาคม 2560)  
 

 จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษาเป็นคํา หรือกลุ่มคําท่ีเอื้อต่อการตีความ ได้แก่ ตัวบ่งชี้
คําว่า “หลบ” ในข้อความ “หลบลมร้อนพักผ่อนชายทะเล”สื่อความหมายถึงการกระทําในอดีตได้ว่ามีอากาศร้อนเกิดข้ึน 
แสดงการแนะความหมายด้วยการหลีกเลี่ยงจากความร้อนโดยให้ไปพักผ่อนที่ชายทะเล “ชายทะเล” เป็นคําปรากฏร่วมสื่อถึง
สถานที่ท่ีผู้คนมักไปพักผ่อนยามที่อากาศร้อนเพื่อคลายความร้อนด้าน “ชาร์จพลัง”สื่อความหมายถึงการเติมพลังอย่าง
เต็มท่ีให้กับตนเอง และ “พักเบรก”มีตัวบ่งชี้คําว่า “เบรก” คือ หยุด สื่อความหมายถึงการกระทําในอดีตว่า กระทําการ
มาใดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มูลบทแนะความว่าควรไปพักผ่อนโดยมีคําปรากฏร่วมทางเวลา คือ “ท้ังปี”“กลางปี”ด้วย 

4. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยมีความเป็นเลิศ 
 การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยมีความเป็นเลิศ เป็นผู้นํา บ่งบอกถึงความเป็นที่หนึ่ง และอนุมาน 

ได้ว่า เป็นงานที่มีความเป็นเลิศถึงพร้อมด้วยคุณภาพและปริมาณโดยไม่มีงานใดเทียบได้ ดังตัวอย่าง 
 

เที่ยวนี้ไร้เทียมทาน 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 21 3-6 มีนาคม 2554)  

พิกัดเดียวโดนใจ 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 22 1 – 4 กันยายน 2554)  

รวมสุดยอดผู้นําเที่ยวแห่งปี  
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 27 21-24 กุมภาพันธ์ 2556)  
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 จากตัวอย่างข้างต้นในมีการใช้มูลบท โดยการปฏิเสธมูลบท คือกลุ่มคํา “ไร้เทียมทาน” สื่อมูลบทความเชื่อ
ร่วมกันว่า ควรมางานไทยเที่ยวไทยคร้ังนี้เพราะเป็นงานที่ยอดเยี่ยมไม่มีผู้ใดเทียบหรือต้านทานได้ “พิกัดเดียวโดนใจ” 
พิกัดเดียวแสดงสถานที่หรือจุดหมายร่วมกับคําบอกจํานวน “เดียว”ส่วนคําว่า”โดนใจ” เป็นคําปรากฏร่วมแสดงการ
ประเมินค่าถึงความพึงพอใจมากอันเป็นตัวบ่งชี้มูลบทสื่อความเชื่อถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ และ “รวมสุดยอดผู้นํา
เท่ียวแห่งปี” มีการใช้มูลบทคือกลุ่มคํา “รวมสุดยอดผู้นําเที่ยวแห่งปี” แนะความหมายเพื่อแสดงการรวมกันของธุรกิจชั้นนํา
ด้านการท่องเที่ยวท่ีมีคุณลักษณะที่ดี มีความเก่งและสุดยอดมาไว้ท่ีงานไทยเที่ยวไทยอันเป็นความเชื่อที่มีร่วมกันอยู่    
เก่าก่อน ท้ังนี้ มีการกล่าวอ้างถึงและมีคําปรากฏร่วมแสดงการประเมินค่า คือ “รวมสุดยอด” และคําบอกเวลา คือ “ปี” 
ด้วย มูลบทดังกล่าวจึงเป็นมูลบทเพ่ือการแนะความเป็นเลิศ และแฝงนัยยะว่าผู้บริโภคควรมาซ้ือสินค้าและบริการที่งาน
ไทยเที่ยวไทยเพียงงานเดียวเนื่องจากภายในงานมีความครบครันอีกท้ังเป็นแหล่งรวมด้านการท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพและ
เย่ียมยอดอย่างไม่มีงานใดเสมอเหมือน 

5. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยน่าเชื่อถือ 
 มูลบทใช้ภาษาสื่อข้อความท่ีทําให้เข้าใจได้โดยนัยและแนะความหมายว่า งานไทยเที่ยวไทยน่าเชื่อถือมูลบท
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า งานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่เต็มไปด้วยสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ และ
น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภคจนตอ้งเดินทางมาที่งานไทยเที่ยวไทย ดังตัวอย่าง 
 

หนาวจริงไม่หลอก   
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 13 4-7 กันยายน 2551)  

คนชอบเที่ยวตัวจริงคอนเฟิร์ม 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 19 2-5 กันยายน 2553)  

เที่ยวนี้รีวิวไม่ต้อง 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 38 3-6 มีนาคม 2559)  

เที่ยวนี้ถูกชัวร์ 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 40 1-4 กันยายน 2559)  

 
 จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษาเป็นคํา หรือกลุ่มคําท่ีเอื้อต่อการตีความ ได้แก่    
การปฏิเสธมูลบท “ไม่หลอก”หนาวจริงไม่หลอกสื่อความหมายว่า อากาศหนาวอย่างแน่นอนแนะให้ผู้บริโภครีบมางาน
ไทยเที่ยวไทย ส่วน “ไม่ต้อง” เที่ยวนี้รีวิวไม่ต้อง การใช้คําว่า “ต้อง”แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้พูด หรือทัศนะภาวะ 
(modality) ท่ีสื่อความมั่นในว่า การมางานไทยเที่ยวไทยนั้นไม่ต้องผ่านประสบการณ์หรือคํายืนยันจากแหล่งต่างๆแสดง
ความคาดหวังให้ผู้บริโภคจําเป็นต้องทําตามสิ่งท่ีผู้ผลิตโฆษณาได้นําเสนอโดยต้องเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวยังงานไทยเที่ยวเท่านั้นเพราะเป็นงานที่น่าเชื่อถือ 
 นอกจากนี้ยังปรากฏการอ้างถึงแบบเหมารวมคือ “คนชอบเที่ยวตัวจริง” และการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษา
เป็นคํา คือ “คอนเฟิร์ม” คนชอบเที่ยวตัวจริงคอนเฟิร์มจึงสื่อความถึงการยืนยันจากผู้ท่ีชื่นชอบการท่องเที่ยวว่าผู้บริโภค
ควรมางานไทยเที่ยวไทยซ่ึงเป็นงานที่ได้คุณภาพ แสดงถึงความเชื่อมั่นเพราะรับประกันจากคนหมู่มากในวงการโดยเฉพาะ
และ “ถูกชัวร์” ใน เที่ยวนี้ถูกชัวร์ใช้มูลบทแสดงการยืนยันซ่ึงเป็นคําประเมินค่า “ชัวร์” คือ แน่นอน และมีคําบ่งชี้ “นี้” 
สื่อความหมายถึงการกระทําและการมีอยู่ในปัจจุบัน “เที่ยวน้ีถูกชัวร์” จึงสื่อความหมายว่า งานไทยเที่ยวไทยท่ีจัดขึ้นใน
ครั้งนี้รับประกันเรื่องราคาที่คุ้มค่าและถูกอย่างแน่นอน มูลบทแนะความให้ผู้บริโภคมาซ้ือสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวยังงานไทยเที่ยวไทยซ่ึงเป็นงานน่าเชื่อถือในทุกด้าน 

6. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่เสนอทางเลือกได้ในทุกความต้องการ 
 การใช้มูลบทเพ่ือแนะความหมายว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่เสนอทางเลือกได้ในทุกความต้องการ เป็น

การบอกถึงปัญหาหรือเงื่อนไขของผู้บริโภคอันส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการท่องเที่ยวโดยงานไทยเท่ียวไทยน้ันจะ
เป็นงานที่มีแนวทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค รวมท้ังเป็นผู้ขจัดปัญหาหรืออุปสรรคที่มี
ให้หมดไปได้ ดังตัวอย่าง  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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 จากตัวอย่างข้างต้นในมีการใช้มูลบท โดยการปฏิเสธมูลบท คือกลุ่มคํา “ไร้เทียมทาน” สื่อมูลบทความเชื่อ
ร่วมกันว่า ควรมางานไทยเที่ยวไทยคร้ังนี้เพราะเป็นงานที่ยอดเยี่ยมไม่มีผู้ใดเทียบหรือต้านทานได้ “พิกัดเดียวโดนใจ” 
พิกัดเดียวแสดงสถานที่หรือจุดหมายร่วมกับคําบอกจํานวน “เดียว”ส่วนคําว่า”โดนใจ” เป็นคําปรากฏร่วมแสดงการ
ประเมินค่าถึงความพึงพอใจมากอันเป็นตัวบ่งชี้มูลบทสื่อความเชื่อถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ และ “รวมสุดยอดผู้นํา
เที่ยวแห่งปี” มีการใช้มูลบทคือกลุ่มคํา “รวมสุดยอดผู้นําเที่ยวแห่งปี” แนะความหมายเพื่อแสดงการรวมกันของธุรกิจชั้นนํา
ด้านการท่องเที่ยวท่ีมีคุณลักษณะที่ดี มีความเก่งและสุดยอดมาไว้ท่ีงานไทยเที่ยวไทยอันเป็นความเชื่อที่มีร่วมกันอยู่    
เก่าก่อน ท้ังนี้ มีการกล่าวอ้างถึงและมีคําปรากฏร่วมแสดงการประเมินค่า คือ “รวมสุดยอด” และคําบอกเวลา คือ “ปี” 
ด้วย มูลบทดังกล่าวจึงเป็นมูลบทเพ่ือการแนะความเป็นเลิศ และแฝงนัยยะว่าผู้บริโภคควรมาซ้ือสินค้าและบริการที่งาน
ไทยเที่ยวไทยเพียงงานเดียวเนื่องจากภายในงานมีความครบครันอีกท้ังเป็นแหล่งรวมด้านการท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพและ
เย่ียมยอดอย่างไม่มีงานใดเสมอเหมือน 

5. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยน่าเชื่อถือ 
 มูลบทใช้ภาษาสื่อข้อความท่ีทําให้เข้าใจได้โดยนัยและแนะความหมายว่า งานไทยเที่ยวไทยน่าเชื่อถือมูลบท
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า งานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่เต็มไปด้วยสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ และ
น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภคจนตอ้งเดินทางมาที่งานไทยเที่ยวไทย ดังตัวอย่าง 
 

หนาวจริงไม่หลอก   
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 13 4-7 กันยายน 2551)  

คนชอบเที่ยวตัวจริงคอนเฟิร์ม 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 19 2-5 กันยายน 2553)  

เที่ยวนี้รีวิวไม่ต้อง 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 38 3-6 มีนาคม 2559)  

เที่ยวนี้ถูกชัวร์ 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 40 1-4 กันยายน 2559)  

 
 จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษาเป็นคํา หรือกลุ่มคําท่ีเอื้อต่อการตีความ ได้แก่    
การปฏิเสธมูลบท “ไม่หลอก”หนาวจริงไม่หลอกสื่อความหมายว่า อากาศหนาวอย่างแน่นอนแนะให้ผู้บริโภครีบมางาน
ไทยเที่ยวไทย ส่วน “ไม่ต้อง” เที่ยวนี้รีวิวไม่ต้อง การใช้คําว่า “ต้อง”แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้พูด หรือทัศนะภาวะ 
(modality) ท่ีสื่อความมั่นในว่า การมางานไทยเที่ยวไทยนั้นไม่ต้องผ่านประสบการณ์หรือคํายืนยันจากแหล่งต่างๆแสดง
ความคาดหวังให้ผู้บริโภคจําเป็นต้องทําตามสิ่งท่ีผู้ผลิตโฆษณาได้นําเสนอโดยต้องเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวยังงานไทยเที่ยวเท่านั้นเพราะเป็นงานที่น่าเชื่อถือ 
 นอกจากนี้ยังปรากฏการอ้างถึงแบบเหมารวมคือ “คนชอบเที่ยวตัวจริง” และการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษา
เป็นคํา คือ “คอนเฟิร์ม” คนชอบเที่ยวตัวจริงคอนเฟิร์มจึงสื่อความถึงการยืนยันจากผู้ท่ีชื่นชอบการท่องเที่ยวว่าผู้บริโภค
ควรมางานไทยเที่ยวไทยซ่ึงเป็นงานที่ได้คุณภาพ แสดงถึงความเชื่อมั่นเพราะรับประกันจากคนหมู่มากในวงการโดยเฉพาะ
และ “ถูกชัวร์” ใน เที่ยวนี้ถูกชัวร์ใช้มูลบทแสดงการยืนยันซ่ึงเป็นคําประเมินค่า “ชัวร์” คือ แน่นอน และมีคําบ่งชี้ “นี้” 
สื่อความหมายถึงการกระทําและการมีอยู่ในปัจจุบัน “เที่ยวนี้ถูกชัวร์” จึงสื่อความหมายว่า งานไทยเที่ยวไทยท่ีจัดขึ้นใน
คร้ังนี้รับประกันเรื่องราคาที่คุ้มค่าและถูกอย่างแน่นอน มูลบทแนะความให้ผู้บริโภคมาซ้ือสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวยังงานไทยเที่ยวไทยซ่ึงเป็นงานน่าเชื่อถือในทุกด้าน 

6. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่เสนอทางเลือกได้ในทุกความต้องการ 
 การใช้มูลบทเพ่ือแนะความหมายว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่เสนอทางเลือกได้ในทุกความต้องการ เป็น

การบอกถึงปัญหาหรือเงื่อนไขของผู้บริโภคอันส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการท่องเที่ยวโดยงานไทยเท่ียวไทยน้ันจะ
เป็นงานที่มีแนวทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค รวมท้ังเป็นผู้ขจัดปัญหาหรืออุปสรรคที่มี
ให้หมดไปได้ ดังตัวอย่าง  

 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 อยากไปเที่ยวแบบไหน มาเลือกไดใ้นงานไทยเที่ยวไทย 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 9 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2550) 

 จะ go ไปไหนก็มีโปร  
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 41 3-6 พฤศจิกายน 2559) 

เที่ยวสบายทุกสายเที่ยว 
(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 44 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2560) 

 
 จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการใช้มูลบทโดยมีรูปภาษาเป็นคํา หรือกลุ่มคําท่ีเอื้อต่อการตีความ ได้แก่ ตัวบ่งชี้
คําว่า “เลือก” “เลือกได้” แสดงการแนะให้เลือกจากสิ่งที่อยู่ “มีโปร” คือ โปรโมชั่น แสดงการมีอยู่ของสิทธิพิเศษด้านราคา
อันเกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์ในใช้จ่ายเพื่อผู้บริโภค และ “ทุกสายเที่ยว” มีมูลบทสื่อความหมายว่า ผู้บริโภคน้ันเป็น     
ผู้ชื่นชอบการเที่ยว สื่อความหมายเพื่อตอบสนองความต้องการได้ทุกแนวทางตามวิถีการท่องเที่ยวทั้งนี้ คําว่า “สาย” 
หากปรากฏร่วมกับคํากริยาจะแสดงถึงความชื่นชอบเป็นพิเศษ และผู้นั้นเป็นผู้ท่ีหาความสุขให้ตนเองอย่างแท้จริงซ่ึงเป็น
สํานวนเกิดใหม่ในปัจจุบันด้วย เช่น สายกิน หมายถึง ผู้ชื่นชอบการรับประทานสายเกา หมายถึง ผู้ชื่นชอบและนิยม 
ความเป็นเกาหล ีเป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังปรากฏการใช้คําถามเชิงวาทศิลป์ คือ “อยากไปเที่ยวแบบไหน” “go ไปไหน”ท้ังหมดสื่อถึง
ความต้องการเที่ยวของผู้บริโภคท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว มูลบทแนะความหมายให้ตัดสินใจมาเลือกซ้ือสินค้าและบริการในงานไทย
เที่ยวไทยซ่ึงเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ และทุกเงื่อนไขของผู้บริโภค 

7. การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่มีผู้เรียกร้อง  
 มูลบทใช้ภาษาเพื่อสื่อข้อความที่ทําให้เข้าใจได้โดยนัย และแนะความหมายว่า งานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่มี
ผู้เรียกร้อง เป็นงานที่ต้องจัดขึ้นเพราะมีผู้คิดถึงและให้ความสนใจในการท่องเที่ยว ดังตัวอย่าง 
 
  เที่ยวนี้ท่ีถวิลหา    

(งานไทยเที่ยวไทยคร้ังที่ 16 3-6 กันยายน 2552)  
 

 จากตัวอย่างปรากฏการใช้คํากริยา “ถวิลหา” ซ่ึงหมายถึงคิดถึงหรือเรียกร้องหา และคําบ่งชี้ “นี้” เป็นการ
สื่อมูลบทความเชื่อที่มีแต่ก่อนว่า งานไทยเที่ยวไทยท่ีจัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เรียกร้องต้องการให้มีขึ้นด้วยความคิดถึงงาน
ดังกล่าว บริษัทจึงต้องดําเนินการจัดงานขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ นอกจากนี้ยังแสดงความหมายแฝงโดยกลา่วอ้าง
ถึงส่วนรวมที่ละไว้ซ่ึงเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มเป้าหมายจํานวนมากอีกด้วย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษากลวิธีการใช้มูลบทเพื่อแนะความหมายในโฆษณางานไทยเที่ยวไทยข้างต้นสรุปได้ว่า ข้อความโฆษณา
ปรากฏการใช้มูลบทซ่ึงเป็นตีความรูปภาษาหรือลักษณะโครงสร้างบางประการที่คาดเดาถึงความรู้ท่ีเป็นภูมิหลังของสิ่งที่ 
ผู้พูดพูดได้ มูลบทจึงเป็นความเชื่อที่มีมาก่อน และมีการใช้ภาษาซ่ึงเนื้อความจะบอกเป็นนัยบางอย่างก่อนที่จะนําภาษามา
สัมพันธ์กับเนื้อความและยังใช้เพื่อการตีความ ข้อความโฆษณางานไทยเที่ยวไทยจึงปรากฏมูลบทแนะความบางประการ
แก่ผู้บริโภคกล่าวคือ การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยคุ้มค่าบ่งบอกถึงด้านราคาและปริมาณอันเป็นประโยชน์
สูงสุดท่ีผู้บริโภคได้รับ การใช้มูลบทเพ่ือแนะความหมายว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่ก่อให้เกิดความสุขและความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน การใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยก่อให้เกิดการพักผ่อน โดยผู้บริโภคควรเลือกซ้ือสินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเติมพลังให้กับตนเองการใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเท่ียวไทยมีความ
เป็นเลิศบ่งบอกความเป็นผู้นําและความเป็นที่หนึ่งของงานด้านการท่องเที่ยว การใช้มูลบทเพ่ือแนะว่างานไทยเที่ยวไทย
น่าเชื่อถือแสดงให้เห็นว่า งานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่เต็มไปด้วยสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพและ
น่าเชื่อถือก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และการใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเท่ียวไทยเป็นงานที่เสนอทางเลือกได้    
ในทุกความต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการใช้มูลบทเพื่อแนะว่างานไทยเที่ยวไทยเป็นงานที่มี  
ผู้เรียกร้องให้จัดข้ึน ท้ังนี้ มีคําปรากฏร่วมทางฤดูกาลและสภาพอากาศ เวลา และสถานท่ีและคําแสดงการประเมินค่าอัน

8 

เป็นคุณลักษณะเชิงบวกท่ีพึงปรารถนา สิ่งเหล่านี้เมื่อผู้บริโภครับสารที่แฝงมูลบทจะเกิดการยอมรับและเห็นความจําเป็นที่
ต้องเดินทางมาที่งานไทยเที่ยวไทยเพ่ือเลือกซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยผู้ผลิตโฆษณาต้องการโน้มน้าวใจ 
ตอกยํ้าให้เห็นถึงความคุ้มค่าและการเลือกซ้ือที่เด่นชัดมากย่ิงขึ้นตามท่ีภาษาโฆษณาสื่อความหมาย กลวิธีการใช้มูลบทใน
งานโฆษณาสอดคล้องกับศึกษามูลบทซ่ึงเป็นกลวิธีหนึ่งเพื่อสื่อและสร้างความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนกวดวิชา
ในงานวิจัย ของชิษณุพงศ์ อินทรเกษม (2557) ท่ีศึกษาภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชาและมูลบท
เผยให้เห็นว่านักเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของวาทกรรมนี้เชื่อและคล้อยตามในสิ่งที่โฆษณาได้นําเสนอผู้ผลิตโฆษณาใช้มูล
บทเพื่อแนะว่าปัญหาการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งที่ควรกําจัดหรือทําให้ลดน้อยลงและหมดไป นักเรียนประสบ
ความสําเร็จท้ังในเรื่องของการเรียนและการสอบแข่งขันโดยผู้ผลิตโฆษณาไม่ลืมที่จะนําเสนอบริการการเรียนกวดวิชาท่ีจะ
เป็นตัวช่วยในการ แก้ไขปัญหาการเรียนดังกล่าวให้หมดไปด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ นอกจากนี้ภพ สวัสดี (2558)    
ยังพบว่า  การใช้มูลบทในวาทกรรมความเป็นผู้หญิงในโฆษณาสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมเป็นกลวิธีท่ีสื่อความคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นผู้หญิงบางประการ โดยเฉพาะคุณสมบัติท่ีผู้หญิงปรารถนาคือความอ่อนหวานและความอ่อนโยนนั้นสะท้อนผ่าน
การใช้สินค้าแบรนด์เนม มูลบทจึงเป็นส่วนช่วยเพิ่ม ตอกยํ้า และเปิดเผยคุณสมบัติให้ผู้อ่ืนเห็นได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวคิดในข้อความโฆษณางานไทยเที่ยวไทยและบริบทประกอบกันรวมระยะเวลา 10 ปี 
ย้อนหลังพบว่า ในการจัดงานแต่ละปีสะท้อนถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนให้เที่ยวในประเทศเป็นหลักและ
บางปีเที่ยวนอกประเทศเนื่องจากต้องการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย ท้ังนี้ เน้นความคุ้มค่าโดยนําเสนอ
ทางเลือกให้ผู้บริโภคในทุกความต้องการ และสะท้อนว่า การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนเพื่อเติมความสุข รวมทั้งเป็นการ
เพิ่มพลังให้แก่ตนเองตามช่วงเวลาหรือฤดูกาลต่าง ๆ เป็นสําคัญสิ่งดังกล่าวเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในแต่ละปีท่ีต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ท่ีเดินทางมา
งานไทยเที่ยวไทยมักคาดหวังถึงความคุ้มค่าเป็นอันดับแรกทั้งในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท ท่ีพัก ตลอดจนบริการที่
เกี่ยวข้องอย่างรถเช่า สายการบิน ร้านอาหารบุฟเฟต์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากบัตรเครดิตสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับ
ค่านิยมไทยในภาษาโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2542-2552 ของจิราวรรณ บุญฤทธิ์ (2555) 
ท่ีว่าภาษาโฆษณาเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ และให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นแนวทาง
ให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ่ึงเน้นความสะดวกและประหยัดผู้วิจัยมองว่า การจัดงานไทยเที่ยวไทยในแต่ละครั้ง แนวคิด
ในข้อความโฆษณาแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อความคุ้มค่า ความสุข หรือการพักผ่อนก็ตาม หากแต่สิ่งดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อสื่อ   
ชุดความคิดในเชิงพาณิชย์เป็นสําคัญ ผู้บริโภคต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการภายในงาน เนื่องจาก
หลากหลายครั้งเมื่อผู้บริโภคซ้ือภายหลังกบัทางผู้ประกอบการโดยตรงราคาก็เท่ากันกับในงานได้เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อความโฆษณางานไทยเที่ยวไทยควรใช้กลวิธีมูลบทเพื่อแสดงความเรียกร้องต้องการให้มากขึ้น 
2. ในครั้งต่อไปควรศึกษากลวิธีการใช้มูลบทเพิ่มเติมในสื่อโฆษณาการจัดงานด้านอื่น เช่น กลวิธีการใช้มูลบท 

เพื่อแนะความหมายในโฆษณางานมหกรรมแสดงยานยนต์ (Motor Expo) โฆษณางานสัปดาห์หนังสือ เป็นต้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

219

8 

เป็นคุณลักษณะเชิงบวกท่ีพึงปรารถนา สิ่งเหล่านี้เม่ือผู้บริโภครับสารที่แฝงมูลบทจะเกิดการยอมรับและเห็นความจําเป็นที่
ต้องเดินทางมาที่งานไทยเที่ยวไทยเพ่ือเลือกซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยผู้ผลิตโฆษณาต้องการโน้มน้าวใจ 
ตอกยํ้าให้เห็นถึงความคุ้มค่าและการเลือกซ้ือที่เด่นชัดมากย่ิงขึ้นตามท่ีภาษาโฆษณาสื่อความหมาย กลวิธีการใช้มูลบทใน
งานโฆษณาสอดคล้องกับศึกษามูลบทซ่ึงเป็นกลวิธีหนึ่งเพื่อสื่อและสร้างความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนกวดวิชา
ในงานวิจัย ของชิษณุพงศ์ อินทรเกษม (2557) ท่ีศึกษาภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชาและมูลบท
เผยให้เห็นว่านักเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของวาทกรรมนี้เชื่อและคล้อยตามในสิ่งที่โฆษณาได้นําเสนอผู้ผลิตโฆษณาใช้มูล
บทเพื่อแนะว่าปัญหาการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งที่ควรกําจัดหรือทําให้ลดน้อยลงและหมดไป นักเรียนประสบ
ความสําเร็จท้ังในเรื่องของการเรียนและการสอบแข่งขันโดยผู้ผลิตโฆษณาไม่ลืมที่จะนําเสนอบริการการเรียนกวดวิชาท่ีจะ
เป็นตัวช่วยในการ แก้ไขปัญหาการเรียนดังกล่าวให้หมดไปด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ นอกจากนี้ภพ สวัสดี (2558)    
ยังพบว่า  การใช้มูลบทในวาทกรรมความเป็นผู้หญิงในโฆษณาสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมเป็นกลวิธีท่ีสื่อความคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นผู้หญิงบางประการ โดยเฉพาะคุณสมบัติท่ีผู้หญิงปรารถนาคือความอ่อนหวานและความอ่อนโยนนั้นสะท้อนผ่าน
การใช้สินค้าแบรนด์เนม มูลบทจึงเป็นส่วนช่วยเพิ่ม ตอกยํ้า และเปิดเผยคุณสมบัติให้ผู้อ่ืนเห็นได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวคิดในข้อความโฆษณางานไทยเที่ยวไทยและบริบทประกอบกันรวมระยะเวลา 10 ปี 
ย้อนหลังพบว่า ในการจัดงานแต่ละปีสะท้อนถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนให้เที่ยวในประเทศเป็นหลักและ
บางปีเที่ยวนอกประเทศเนื่องจากต้องการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย ท้ังนี้ เน้นความคุ้มค่าโดยนําเสนอ
ทางเลือกให้ผู้บริโภคในทุกความต้องการ และสะท้อนว่า การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนเพื่อเติมความสุข รวมทั้งเป็นการ
เพิ่มพลังให้แก่ตนเองตามช่วงเวลาหรือฤดูกาลต่าง ๆ เป็นสําคัญสิ่งดังกล่าวเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในแต่ละปีท่ีต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ท่ีเดินทางมา
งานไทยเที่ยวไทยมักคาดหวังถึงความคุ้มค่าเป็นอันดับแรกท้ังในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท ท่ีพัก ตลอดจนบริการที่
เกี่ยวข้องอย่างรถเช่า สายการบิน ร้านอาหารบุฟเฟต์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากบัตรเครดิตสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับ
ค่านิยมไทยในภาษาโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2542-2552 ของจิราวรรณ บุญฤทธิ์ (2555) 
ท่ีว่าภาษาโฆษณาเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ และให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นแนวทาง
ให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ่ึงเน้นความสะดวกและประหยัดผู้วิจัยมองว่า การจัดงานไทยเที่ยวไทยในแต่ละครั้ง แนวคิด
ในข้อความโฆษณาแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อความคุ้มค่า ความสุข หรือการพักผ่อนก็ตาม หากแต่สิ่งดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อสื่อ   
ชุดความคิดในเชิงพาณิชย์เป็นสําคัญ ผู้บริโภคต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการภายในงาน เนื่องจาก
หลากหลายครั้งเมื่อผู้บริโภคซ้ือภายหลังกบัทางผู้ประกอบการโดยตรงราคาก็เท่ากันกับในงานได้เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อความโฆษณางานไทยเที่ยวไทยควรใช้กลวิธีมูลบทเพื่อแสดงความเรียกร้องต้องการให้มากขึ้น 
2. ในครั้งต่อไปควรศึกษากลวิธีการใช้มูลบทเพิ่มเติมในสื่อโฆษณาการจัดงานด้านอื่น เช่น กลวิธีการใช้มูลบท 

เพื่อแนะความหมายในโฆษณางานมหกรรมแสดงยานยนต์ (Motor Expo) โฆษณางานสัปดาห์หนังสือ เป็นต้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เป็นคุณลักษณะเชิงบวกท่ีพึงปรารถนา สิ่งเหล่านี้เมื่อผู้บริโภครับสารที่แฝงมูลบทจะเกิดการยอมรับและเห็นความจําเป็นที่
ต้องเดินทางมาที่งานไทยเที่ยวไทยเพ่ือเลือกซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยผู้ผลิตโฆษณาต้องการโน้มน้าวใจ 
ตอกยํ้าให้เห็นถึงความคุ้มค่าและการเลือกซ้ือที่เด่นชัดมากย่ิงขึ้นตามท่ีภาษาโฆษณาสื่อความหมาย กลวิธีการใช้มูลบทใน
งานโฆษณาสอดคล้องกับศึกษามูลบทซ่ึงเป็นกลวิธีหนึ่งเพื่อสื่อและสร้างความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนกวดวิชา
ในงานวิจัย ของชิษณุพงศ์ อินทรเกษม (2557) ท่ีศึกษาภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชาและมูลบท
เผยให้เห็นว่านักเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของวาทกรรมนี้เชื่อและคล้อยตามในสิ่งที่โฆษณาได้นําเสนอผู้ผลิตโฆษณาใช้มูล
บทเพื่อแนะว่าปัญหาการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งที่ควรกําจัดหรือทําให้ลดน้อยลงและหมดไป นักเรียนประสบ
ความสําเร็จท้ังในเรื่องของการเรียนและการสอบแข่งขันโดยผู้ผลิตโฆษณาไม่ลืมที่จะนําเสนอบริการการเรียนกวดวิชาท่ีจะ
เป็นตัวช่วยในการ แก้ไขปัญหาการเรียนดังกล่าวให้หมดไปด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ นอกจากนี้ภพ สวัสดี (2558)    
ยังพบว่า  การใช้มูลบทในวาทกรรมความเป็นผู้หญิงในโฆษณาสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมเป็นกลวิธีท่ีสื่อความคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นผู้หญิงบางประการ โดยเฉพาะคุณสมบัติท่ีผู้หญิงปรารถนาคือความอ่อนหวานและความอ่อนโยนนั้นสะท้อนผ่าน
การใช้สินค้าแบรนด์เนม มูลบทจึงเป็นส่วนช่วยเพิ่ม ตอกยํ้า และเปิดเผยคุณสมบัติให้ผู้อ่ืนเห็นได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวคิดในข้อความโฆษณางานไทยเที่ยวไทยและบริบทประกอบกันรวมระยะเวลา 10 ปี 
ย้อนหลังพบว่า ในการจัดงานแต่ละปีสะท้อนถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนให้เที่ยวในประเทศเป็นหลักและ
บางปีเที่ยวนอกประเทศเนื่องจากต้องการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย ท้ังนี้ เน้นความคุ้มค่าโดยนําเสนอ
ทางเลือกให้ผู้บริโภคในทุกความต้องการ และสะท้อนว่า การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนเพื่อเติมความสุข รวมทั้งเป็นการ
เพิ่มพลังให้แก่ตนเองตามช่วงเวลาหรือฤดูกาลต่าง ๆ เป็นสําคัญสิ่งดังกล่าวเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในแต่ละปีท่ีต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ท่ีเดินทางมา
งานไทยเที่ยวไทยมักคาดหวังถึงความคุ้มค่าเป็นอันดับแรกท้ังในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท ท่ีพัก ตลอดจนบริการที่
เกี่ยวข้องอย่างรถเช่า สายการบิน ร้านอาหารบุฟเฟต์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากบัตรเครดิตสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับ
ค่านิยมไทยในภาษาโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2542-2552 ของจิราวรรณ บุญฤทธิ์ (2555) 
ท่ีว่าภาษาโฆษณาเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ และให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นแนวทาง
ให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ่ึงเน้นความสะดวกและประหยัดผู้วิจัยมองว่า การจัดงานไทยเที่ยวไทยในแต่ละครั้ง แนวคิด
ในข้อความโฆษณาแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อความคุ้มค่า ความสุข หรือการพักผ่อนก็ตาม หากแต่สิ่งดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อสื่อ   
ชุดความคิดในเชิงพาณิชย์เป็นสําคัญ ผู้บริโภคต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการภายในงาน เนื่องจาก
หลากหลายครั้งเมื่อผู้บริโภคซ้ือภายหลังกบัทางผู้ประกอบการโดยตรงราคาก็เท่ากันกับในงานได้เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อความโฆษณางานไทยเที่ยวไทยควรใช้กลวิธีมูลบทเพื่อแสดงความเรียกร้องต้องการให้มากขึ้น 
2. ในครั้งต่อไปควรศึกษากลวิธีการใช้มูลบทเพิ่มเติมในสื่อโฆษณาการจัดงานด้านอื่น เช่น กลวิธีการใช้มูลบท 

เพื่อแนะความหมายในโฆษณางานมหกรรมแสดงยานยนต์ (Motor Expo) โฆษณางานสัปดาห์หนังสือ เป็นต้น 
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การใชภ้าษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา 
Expressive Language in a Facebook Page Under Stars’ Beds 

พิรัชพร อึ้งอรุณ, สิริวรรณ นันทจันทูล 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาที่ใช้แสดงอารมณ์จากเพจใต้เตียงดารา มีแหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษาคือ 
ข่าวบันเทิงที่นําเสนอในเพจใต้เตียงดาราซึ่งเก็บข้อมูลข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 
ธันวาคม 2559 ถึง 14 มีนาคม 2560 ได้ข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาท้ังสิ้น 117 ตัวบท พบว่ามีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์
ความรู้สึกท้ังในทางบวกและทางลบจํานวน 163 ข้อความ โดยภาษาที่ใช้แสดงอารมณ์ในทางบวกจํานวน 75 ข้อความ   คิด
เป็นร้อยละ 46.01 ได้แก่ การใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 48 ข้อความ คิด
เป็นร้อยละ 29.45 การใช้คําแสดงอารมณ์สุข สดชื่น พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 13 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.98 
การใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 10 ข้อความ คิดเป็นร้อย 6.13 และการใช้คํา
แสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี ้4 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 2.45 ส่วนภาษาแสดงอารมณ์
ความรู้สึกในทางลบจํานวน 88 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 53.99 ได้แก่ การใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย 
พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 83 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 50.92 และการใช้คําแสดงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง พบ
การใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 3.07 นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะเด่นของภาษาแสดงอารมณ์
ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดาราคือ การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ โดยพบการใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน 
เสียดสี เยาะเย้ย มากที่สุด 
คําสําคัญ: การใช้ภาษา, อารมณ์ความรู้สึก, เฟซบุ๊ก, ใต้เตียงดารา 

 
Abstarct 

 
 This article aimed to examine expressive language used in entertainment news appeared in in a 
Facebook Page Under Stars’ Beds for 3 months from December 14, 2016 to March 14, 2017. From 117 
pieces ofnews, there were 163 sentences that are considered expressive language, both positive and 
negative. There were 75 positive expressions (46.01%) including 48 praises and admiration (29.45%), 13 
happy and cheerful words (7.98%), 10 funny and joking words (6.13%), and 4 sympathetic and empathetic 
words (2.45%). There were 88 negative expressions (53.99%) including83 sarcastic and belittle words 
(50.92%), and 5 angry and upsetting words (3.07%). Most expressive words found in a Facebook Page 
Under Stars’ Beds were negative, mainly sarcastic and belittle words.  
Keywords: language, expression, facebook, underbedstar 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................
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พิรัชพร อึ้งอรุณ, สิริวรรณ นันทจันทูล 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาที่ใช้แสดงอารมณ์จากเพจใต้เตียงดารา มีแหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษาคือ 
ข่าวบันเทิงที่นําเสนอในเพจใต้เตียงดาราซึ่งเก็บข้อมูลข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 
ธันวาคม 2559 ถึง 14 มีนาคม 2560 ได้ข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาท้ังสิ้น 117 ตัวบท พบว่ามีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์
ความรู้สึกท้ังในทางบวกและทางลบจํานวน 163 ข้อความ โดยภาษาที่ใช้แสดงอารมณ์ในทางบวกจํานวน 75 ข้อความ   คิด
เป็นร้อยละ 46.01 ได้แก่ การใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 48 ข้อความ คิด
เป็นร้อยละ 29.45 การใช้คําแสดงอารมณ์สุข สดชื่น พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 13 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.98 
การใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 10 ข้อความ คิดเป็นร้อย 6.13 และการใช้คํา
แสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 4 ขอ้ความ คิดเป็นร้อยละ 2.45 ส่วนภาษาแสดงอารมณ์
ความรู้สึกในทางลบจํานวน 88 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 53.99 ได้แก่ การใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย 
พบการใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 83 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 50.92 และการใช้คําแสดงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง พบ
การใช้คําแสดงอารมณ์ประเภทนี้ 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 3.07 นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะเด่นของภาษาแสดงอารมณ์
ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดาราคือ การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ โดยพบการใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน 
เสียดสี เยาะเย้ย มากท่ีสุด 
คําสําคัญ: การใช้ภาษา, อารมณ์ความรู้สึก, เฟซบุ๊ก, ใต้เตียงดารา 

 
Abstarct 

 
 This article aimed to examine expressive language used in entertainment news appeared in in a 
Facebook Page Under Stars’ Beds for 3 months from December 14, 2016 to March 14, 2017. From 117 
pieces ofnews, there were 163 sentences that are considered expressive language, both positive and 
negative. There were 75 positive expressions (46.01%) including 48 praises and admiration (29.45%), 13 
happy and cheerful words (7.98%), 10 funny and joking words (6.13%), and 4 sympathetic and empathetic 
words (2.45%). There were 88 negative expressions (53.99%) including83 sarcastic and belittle words 
(50.92%), and 5 angry and upsetting words (3.07%). Most expressive words found in a Facebook Page 
Under Stars’ Beds were negative, mainly sarcastic and belittle words.  
Keywords: language, expression, facebook, underbedstar 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา 
ข่าวเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของมนุษย์เราทุกวัน ดังที่ ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 190) ได้ให้

ความหมายของข่าว ไว้ว่า “คําบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องที่เกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ คําบอกกล่าว คําเล่าลือ” 
ในปัจจุบันมีข่าวหลากหลายประเภท ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ข่าว
สังคม และข่าวบันเทิง เป็นต้น ข่าวบันเทิงเป็นข่าวประเภทหนึ่งที่มีการนําเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ
บันเทิง ภาคภูมิ หรรนภา (2554 : 40) กล่าวถึงความหมายของข่าวบันเทิงไว้ว่า เป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับดาราภาพยนตร์ 
นักร้อง นักแสดง หรือนักดนตรี และหนังสือ ซ่ึงมุ่งที่จะให้ผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิง และให้ผู้อ่านได้รับ
ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เนื่องจากดาราภาพยนตร์ นักร้อง นักแสดง นักดนตรี หรือคนในวงการบันเทิง  ล้วนแล้วแต่เป็น
บุคคลสาธารณะที่ผู้คนในสังคมสนใจใคร่รู้เรื่องราวชีวิต เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงเหล่านี้ 

การนําเสนอข่าวบันเทิงในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากการนําเสนอข่าว
ด้วยช่องทางนี้มีความสะดวกและรวดเร็ว มีการใช้ภาษาในการนําเสนอข่าวที่สั้นกระชับและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้เขียน
ข่าว โดยเฉพาะการนําเสนอข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊กท่ีผู้เขียนข่าวสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองผ่านภาษาที่ใช้นําเสนอข่าวสาร 
ซ่ึงเพจใต้เตียงดาราเป็นหน้าข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊กซ่ึงมีภาษานําเสนอข่าวท่ีอยู่ในรูปแบบเฉพาะของผู้เขียน กล่าวคือ ผู้เขียนจะ
นําเสนอข่าวในรูปแบบของการซุบซิบดาราให้แก่ผู้อ่าน เม่ือผู้อ่านได้อ่านข่าวบันเทิงรู้สึกว่าผู้เขียนกําลังสนทนาอยู่กับตน ดังนั้น
ภาษาท่ีใช้นําเสนอข่าวจึงเป็นภาษาที่เป็นกันเองกับผู้อ่าน เน้นอารมณ์ความรู้สึกท่ีผู้อ่านได้รับจากการนําเสนอข่าวบันเทิงเรื่อง
นั้นๆ 

การศึกษาการใช้ภาษาในข่าวบันเทิงนั้นแม้ว่าจะมีผู้สนใจศึกษาอยู่บ้าง เช่น มนัญญา สุดสวาท (2550) ศึกษาการใช้
คําสแลงในนิตยสาร Oops พบว่า คําสแลงส่วนใหญ่มีท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ซ่ึงมีรูปแบบของการทับศัพท์หรือการตัดคํา
มาจากภาษาอังกฤษมากที่สุด และพบว่าการใช้คําสแลงเพ่ือสื่อความหมายไปในทางที่ดีมีมากกว่าคําสแลงที่สื่อความหมาย
ในทางไม่ดี ศิริวรรณ ศรีประเสริฐ (2551) ศึกษาการสร้างคําศัพท์ในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาลักษณะการสร้างคําศัพท์และความหมายของคําศัพท์ในหน้าบันเทิงจากหนังสือพิมพ์รายวัน 3 รายชื่อ คือ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์มติชน กอบกาญจน์ วิเศษณ์รัมย์ (2558) ศึกษาการใช้ภาษาใน
หนังสือพิมพ์บันเทิง 3 ฉบับ พบว่ามีการใช้คําและประโยค ซ่ึงมีการใช้คําสแลง การใช้อักษรย่อ การใช้คําเพื่อแสดงจํานวนใน
ลักษณะเดียวกับภาษาต่างประเทศ การใช้สมญานาม การใช้ภาพพจน์ การเรียงคําท่ีไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย การตัดคํา 
การเลียนเสียงพูด การใช้คําภาษาต่างประเทศร่วมกับภาษาไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบการใช้ประโยค การใช้สํานวน และ
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนข่าวบันเทิงด้วย และสุนันท์ จันทร์วิเมลือง (2552) ศึกษาการใช้ภาษาโดยศึกษาการใช้
ภาษาในการนําเสนอข่าวซุบซิบดาราใน SMS โดยรวบรวม SMS ท่ีนําเสนอข่าวซุบซิบ ท่ีส่งผ่านมายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่ามี
ลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีลักษณะการใช้ภาษา 6 ลักษณะเด่นคือ การใช้คําขยายคํานามเพื่อแสดงภาพ 
การใช้คําขยายคํากริยาเพื่อสื่ออารมณ์  การใช้สํานวน การใช้ภาษารุนแรง การใช้ภาษาสื่อความหมายในทางลบ และการใช้
ภาษาสื่อความหมายแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย 

การศึกษาการใช้ภาษาในข่าวบันเทิงในแต่ละประเด็นที่กล่าวมาน้ันเป็นการศึกษาการใช้ภาษาในข่าวบันเทิงโดย
ภาพรวมของการใช้ภาษา ยังไม่มีผู้ศึกษาการใช้ภาษาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะ ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ภาษา      ท่ี
แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนข่าวท่ีมีต่อประเด็นข่าวนั้น เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้วก็ได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก       ท่ี
ผู้เขียนได้นําเสนอออกมา เช่น อารมณ์สุข อารมณ์โกรธ อารมณ์สนุกสนาน หรืออารมณ์ประชดประชัน เป็นต้น ตัวอย่างการใช้
ภาษาแสดงอารมณ์จากเพจใต้เตียงดารามีตัวอย่างดังนี้ 
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ตัวอย่าง  ชีมิว นิษฐา จะมากไปแล้วนะ มากไปแล้ววววว 
  นี่เข้าวงการมากี่ปี ทําไมได้ (ทํางาน) กับผู้ชายเกรดพรีเมี่ยมท้ังนั้นนนน  
  แล้วหมั่นสุดคือผู้ชายของชั้นนนน จุงกิเอย ณเดชน์เอย พ่ีติ๊กเอย ซันนี่ บลาๆๆๆ  
  แบบนี้ต้องเคลียร์กันหน่อยนะคะนะ  

(18 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ภาษาท่ีแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกโกรธแค้น ขุ่นเคือง ในลักษณะของความไม่พอใจต่อข่าว คือ ใช้
ข้อความว่า จะมากไปแล้วนะ มากไปแล้ว อธิบายถึงการทํางานของดาราชื่อมิว นิษฐา ว่าเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงได้ไม่กี่ปี
ก็ได้ทํางานกับดาราชายแถวหน้าของวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นดาราที่ผู้เขียนข่าวชื่นชอบ และยังใช้ข้อความว่า 
แบบนี้ต้องเคลียร์กันหน่อยนะคะนะ เพื่อเน้นยํ้าถึงความไม่พอใจ ท้ังนี้อารมณ์ของผู้เขียนโดยแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่อารมณ์โกรธ
แต่อาจจะเป็นอารมณ์อิจฉาในเชิงประชดประชัน 

 
ตัวอย่าง  เมื่อทีมบีท่ีชนะแคมเปญได้ไปพัก W สมุย 
  อิดอกกก หมูทะ ชาบู คอหมูย่าง ข้าวมันไก่ รู้จักไหม ห้ืมมมม  มีลําไส้กันมะ ร้องงงง 
  ชีบีโหดมาก คัดตัวแรงออกด้อทแคร์กระแสโซเชียล 

(11 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ข้อความ หมูทะ ชาบู คอหมูย่าง ข้าวมันไก่ รู้จักไหม และ มีลําไส้กันมะ เพื่อแสดง      ให้
ผู้อ่านรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกประชดประชัน เหน็บแนม บุคคลท่ีเป็นข่าวเนื่องจากเป็นคนที่มีผอม สวย และหุ่นดี ทําให้
ผู้เขียนรู้สึกอิจฉา 
 จากตัวอย่างดังกล่าวท่ียกมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นลักษณะที่โดดเด่นของการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในการ
นําเสนอข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดารา จึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา เพื่อให้ทราบ
ว่าการนําเสนอข่าวบันเทิงในสื่อสังคมออนไลน์มีรูปแบบการใช้คําแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีส่งผลต่อการอ่านข่าวของผู้อ่านใน
รูปแบบใด 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดาราเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ วันที่ 14 ธันวาคม 
2559 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2560 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา” มีขั้นตอนการวิจัยอยู่ 3 ประการ คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา ผู้วิจัยกําหนดขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดงันี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
  1.2 สํารวจและเก็บข้อมูลข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดารา โดยมีวิธีการคัดเลือกข้อมูล ดังนี้ 
   1.2.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดารา เนื่องจากเพจใต้เตียงดาราเป็น
เพจที่มีการนําเสนอข่าวบันเทิงประเภทซุบซิบท่ีมีจํานวนการกดไลค์มากท่ีสุด คือ 1,725,826 คน ณ วันที่ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูล
คือวันที่ 10 เมษายน 2560 และเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลา 3 เดือน คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2560 
ซ่ึงเป็นระยะเวลาที่มีรูปแบบการนําเสนอที่คงที่และสม่ําเสมอ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตัวอย่าง  ชีมิว นิษฐา จะมากไปแล้วนะ มากไปแล้ววววว 
  นี่เข้าวงการมากี่ปี ทําไมได้ (ทํางาน) กับผู้ชายเกรดพรีเม่ียมท้ังนั้นนนน  
  แล้วหมั่นสุดคือผู้ชายของชั้นนนน จุงกิเอย ณเดชน์เอย พ่ีติ๊กเอย ซันนี่ บลาๆๆๆ  
  แบบนี้ต้องเคลียร์กันหน่อยนะคะนะ  

(18 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ภาษาท่ีแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกโกรธแค้น ขุ่นเคือง ในลักษณะของความไม่พอใจต่อข่าว คือ ใช้
ข้อความว่า จะมากไปแล้วนะ มากไปแล้ว อธิบายถึงการทํางานของดาราชื่อมิว นิษฐา ว่าเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงได้ไม่กี่ปี
ก็ได้ทํางานกับดาราชายแถวหน้าของวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นดาราที่ผู้เขียนข่าวชื่นชอบ และยังใช้ข้อความว่า 
แบบนี้ต้องเคลียร์กันหน่อยนะคะนะ เพื่อเน้นยํ้าถึงความไม่พอใจ ท้ังนี้อารมณ์ของผู้เขียนโดยแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่อารมณ์โกรธ
แต่อาจจะเป็นอารมณ์อิจฉาในเชิงประชดประชัน 

 
ตัวอย่าง  เมื่อทีมบีท่ีชนะแคมเปญได้ไปพัก W สมุย 
  อิดอกกก หมูทะ ชาบู คอหมูย่าง ขา้วมันไก่ รู้จักไหม ห้ืมมมม  มีลําไส้กันมะ ร้องงงง 
  ชีบีโหดมาก คัดตัวแรงออกด้อทแคร์กระแสโซเชียล 

(11 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ข้อความ หมูทะ ชาบู คอหมูย่าง ข้าวมันไก่ รู้จักไหม และ มีลําไส้กันมะ เพื่อแสดง      ให้
ผู้อ่านรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกประชดประชัน เหน็บแนม บุคคลท่ีเป็นข่าวเนื่องจากเป็นคนที่มีผอม สวย และหุ่นดี ทําให้
ผู้เขียนรู้สึกอิจฉา 
 จากตัวอย่างดังกล่าวท่ียกมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นลักษณะที่โดดเด่นของการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในการ
นําเสนอข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดารา จึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา เพื่อให้ทราบ
ว่าการนําเสนอข่าวบันเทิงในสื่อสังคมออนไลน์มีรูปแบบการใช้คําแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีส่งผลต่อการอ่านข่าวของผู้อ่านใน
รูปแบบใด 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดาราเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ วันที่ 14 ธันวาคม 
2559 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2560 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา” มีขั้นตอนการวิจัยอยู่ 3 ประการ คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา ผู้วิจัยกําหนดขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดงันี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
  1.2 สํารวจและเก็บข้อมูลข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดารา โดยมีวิธีการคัดเลือกข้อมูล ดังนี้ 
   1.2.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดารา เนื่องจากเพจใต้เตียงดาราเป็น
เพจที่มีการนําเสนอข่าวบันเทิงประเภทซุบซิบท่ีมีจํานวนการกดไลค์มากท่ีสุด คือ 1,725,826 คน ณ วันที่ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูล
คือวันที่ 10 เมษายน 2560 และเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลา 3 เดือน คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2560 
ซ่ึงเป็นระยะเวลาที่มีรูปแบบการนําเสนอที่คงที่และสม่ําเสมอ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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   1.2.2 เลือกเก็บข้อมูลจากการายงานข่าวและความคิดเห็นของผู้เขียนข่าวเท่านั้น ไม่เก็บข้อมูล
จากความคิดเห็นของผู้มาแสดงความคิดเห็นและไม่เลือกเก็บข้อมูลข่าวท่ีมีเนื้อหาแฝงการโฆษณา รวมทั้งไม่นํารูปภาพจากการ
นําเสนอข่าวมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ด้วย 
   1.2.3 การนําเสนอข่าวแต่ละข่าวจะต้องมีจํานวนการกดไลค์ 25,000 ไลค์ขึ้นไป และเรื่องที่เลือก
ต้องเป็นประเด็นที่เป็นข่าวและมีความคิดเห็นและการใช้ภาษาท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อประเด็นข่าวหรือเรื่องราว 
   1.2.4 ข้อมูลท่ีได้รับการคัดเลือกมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 117 ตัวบท 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึก 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ภาษาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกจากการนําเสนอข่าว โดยพิจารณารูปภาษาจาก
การนําเสนอข่าวนั้น แต่หากการนําเสนอข่าวนั้นไม่มีรูปภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจะพิจารณาการตีความจากบริบทมาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.2 เมื่อวิเคราะห์หารูปภาษาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้แล้วจึงนํามาจัดกลุ่ม โดยใช้กรอบแนวคิดของ 
พิทยา ลิ้มมณี (2537) มาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา  

3. การนําเสนอข้อมูล ผู้วิจัยนําเสนอข้อมูลผลการวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูล
ผลการวิจัยในเชิงปริมาณด้วยตารางสรุปข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 จากข้อมูลข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราจํานวนทั้งสิ้น 117 ตัวบท พบว่ามีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ท้ังสิ้น 163 ข้อความ ซ่ึงแบ่งออกเป็นการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางบวกและทางลบ โดยภาษาท่ีใช้แสดงอารมณ์ใน
ทางบวกพบการใช้ท้ังสิ้น 75 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 46.01 ได้แก่ การใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ พบการใช้ 
48 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 29.45 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่นพบการใช้ 13 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.89 การใช้
คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน พบการใช้ 10 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.13 และการใช้คําแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ พบ
การใช้ 4 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 2.45 ส่วนภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบพบการใช้ท้ังสิ้น 88 ข้อความ คิดเป็นร้อย
ละ 53.99 ได้แก่ การใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน เสียดสี   เยาะเย้ย พบการใช้ 83 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 50.92 และ
การใช้คําแสดงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง  พบการใช้ 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 3.07 
 1. ภาษาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก  
 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางบวกพบการใช้ 75 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 46.01 มีรูปแบบการใช้ภาษา
แสดงอารมณ์ความรู้สึก 3 รูปแบบเรียงลําดับจากท่ีพบในความถี่มากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ การใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม 
ยกย่อง สรรเสริญ พบการใช้ 48 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 29.45 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่นพบการใช้ 13 
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.98 การใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน พบการใช้ 10 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.13 และการ
ใช้คําแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ ให้อภัย พบการใช้ 4 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 2.45 
 1.1 การใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ เป็นการกล่าวชื่นชม หรือยกย่อง ต่อตัวบุคคลหรือประเด็นที่
เป็นข่าวซ่ึงข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราพบการใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญจํานวน           48 ข้อความ คิด
เป็นร้อยละ 29.45 ตัวอย่างเช่น 
 
 ตัวอย่างที่ 1  โม จิรัชยา ไทยแล้นนนนนน 
    ปีนี้ปีมงนะ นุ้งโม คว้ามง Miss International Queen 2016 
    สาวสองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก กับมาทวงบัลลังก์แล้วค่ะ  
    สวยมากจริงๆ สวยยอม 

  (11 มีนาคม 2560) 
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จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ภาษาแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกชื่นชมในความสามารถและความสวยของ       สาว
ประเภทสองของประเทศไทย โดยใช้ข้อความว่า สาวสองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกชื่นชมว่า สาว
ประเภทสองของประเทศไทยก็มีความสวยและมีความสามารถ นอกจากนี้ผู้เขียนยังชื่นชมและยอมรับในความสวยของโม จิรัช
ยา ว่าเป็นคนที่สวยมาก 

1.2 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่น เป็นการใช้คําท่ีแสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย อบอุ่น 
อ่อนหวานต่อบุคคลหรือประเด็นที่เป็นข่าว ซ่ึงข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราพบการใช้คําแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่นจํานวน 
13 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตัวอย่างเช่น 
 

ตัวอย่างที่ 2 ตอนน้องอลินเข้าทําบอลลูนรักษาอาการป่วยลิ้นหัวใจตีบเมื่อปลาย เดือนตุลาคมปี
ก่อน...นี่ชั้นก็ลุ้นไปกับครอบครัวนางด้วย 
ล่าสุด คุณหมอนัดทําเอคโค่ติดตามอาการ ปรากฏว่าหายแล้วจ้าาา หัวใจแข็งแรงปกติ
แล้ววว 
ดูรูปแล้วปริ่มตามหมอโอ๊คและโอปอล์/น้ําตาซึม 

(2 มีนาคม 2560) 
 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ภาษาท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกยินดีและมีความสุขต่อเรื่องราวของน้องอลินซ่ึงเป็นลูกสาวของ
หมอโอ๊คและโอปอล์ท่ีหายจากโรคหัวใจตีบ โดยผู้เขียนใช้คําว่า ปริ่ม ซ่ึงราชบัณฑิตยสถาน (2556:718) ให้ความหมายไว้ว่า 
หมายถึง อาการที่มีความยินดีปลื้มใจ ใช้เขียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปลื้มใจ ดีใจ ต่อประเด็นข่าวดังกล่าว  
 1.3 การใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนานเป็นการใช้คําท่ีทําให้ผู้อ่านรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกสนุกสนาน ขบขัน 
ต่อตัวบุคคลหรือประเด็นที่เป็นข่าว ซ่ึงข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราพบการใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน จํานวน 10 
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.13 ตัวอย่างเช่น 
 

ตัวอย่างที่ 3  เป่าเปาาาาหนูกลัวหรอลูกกกก 
ทําไมฮา ตุ๊กตาผีนางไม่กลัวนางกลัวน้าแจ๊ค กับน้าอ้น 55555 สงสารรร เจ้เปา 1 นาที 
10 หน้า 

(18 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนข่าวใช้คําว่าฮาซ่ึงเป็นการแสดงการหัวเราะ แสดงถึงอารมณ์ขบขัน ต่อพฤติกรรมของดาราเด็ก คือ 
เป่าเปา นอกจากนี้ผู้เขียนยังใช้ตวัเลข 5555 เพ่ือเลียนเสียงหัวเราะ 

1.4 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ  เป็นการใช้คําเพื่อแสดงความสงสาร เห็นใจ ต่อบุคคลหรือประเด็นที่
เป็นข่าว ซ่ึงข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราพบการใช้คําแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ ให้อภัย จํานวน 4 ข้อความคิดเป็นร้อยละ 
2.45 ตัวอย่างเช่น 

 
ตัวอย่างที่ 4  ชีชมมาแล้ววววว  ใครรอเหตุผลจริงๆอยู่ 

ล่าสุดชีชมลงนิตยสาร Humbergerถึงสาเหตุท่ีนางถอนตัวจากระเริงไฟ 
“เราตอบสื่อไปว่าอยากโฟกัสเรื่องงาน มีเวลาให้ครอบครัว แต่ความจริงตอนนั้นเรา
ท้องแล้วน้องหลุด” 
อ่านแล้วเห็นใจนาง ชีเป็นคนคิดบวกมาก และจะเป็นกําลังใจให้มีน้องไวๆ /รัก 

(27 ธันวาคม 2559) 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ภาษาแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกชื่นชมในความสามารถและความสวยของ       สาว
ประเภทสองของประเทศไทย โดยใช้ข้อความว่า สาวสองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกชื่นชมว่า สาว
ประเภทสองของประเทศไทยก็มีความสวยและมีความสามารถ นอกจากนี้ผู้เขียนยังชื่นชมและยอมรับในความสวยของโม จิรัช
ยา ว่าเป็นคนที่สวยมาก 

1.2 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่น เป็นการใช้คําท่ีแสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย อบอุ่น 
อ่อนหวานต่อบุคคลหรือประเด็นที่เป็นข่าว ซ่ึงข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราพบการใช้คําแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่นจํานวน 
13 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตัวอย่างเช่น 
 

ตัวอย่างที่ 2 ตอนน้องอลินเข้าทําบอลลูนรักษาอาการป่วยลิ้นหัวใจตีบเมื่อปลาย เดือนตุลาคมปี
ก่อน...นี่ชั้นก็ลุ้นไปกับครอบครัวนางด้วย 
ล่าสุด คุณหมอนัดทําเอคโค่ติดตามอาการ ปรากฏว่าหายแล้วจ้าาา หัวใจแข็งแรงปกติ
แล้ววว 
ดูรูปแล้วปริ่มตามหมอโอ๊คและโอปอล์/น้ําตาซึม 

(2 มีนาคม 2560) 
 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ภาษาท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกยินดีและมีความสุขต่อเรื่องราวของน้องอลินซ่ึงเป็นลูกสาวของ
หมอโอ๊คและโอปอล์ท่ีหายจากโรคหัวใจตีบ โดยผู้เขียนใช้คําว่า ปริ่ม ซ่ึงราชบัณฑิตยสถาน (2556:718) ให้ความหมายไว้ว่า 
หมายถึง อาการที่มีความยินดีปลื้มใจ ใช้เขียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปลื้มใจ ดีใจ ต่อประเด็นข่าวดังกล่าว  
 1.3 การใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนานเป็นการใช้คําท่ีทําให้ผู้อ่านรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกสนุกสนาน ขบขัน 
ต่อตัวบุคคลหรือประเด็นที่เป็นข่าว ซ่ึงข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราพบการใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน จํานวน 10 
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.13 ตัวอย่างเช่น 
 

ตัวอย่างที่ 3  เป่าเปาาาาหนูกลัวหรอลูกกกก 
ทําไมฮา ตุ๊กตาผีนางไม่กลัวนางกลัวน้าแจ๊ค กับน้าอ้น 55555 สงสารรร เจ้เปา 1 นาที 
10 หน้า 

(18 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนข่าวใช้คําว่าฮาซ่ึงเป็นการแสดงการหัวเราะ แสดงถึงอารมณ์ขบขัน ต่อพฤติกรรมของดาราเด็ก คือ 
เป่าเปา นอกจากนี้ผู้เขียนยังใช้ตวัเลข 5555 เพ่ือเลียนเสียงหัวเราะ 

1.4 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ  เป็นการใช้คําเพื่อแสดงความสงสาร เห็นใจ ต่อบุคคลหรือประเด็นที่
เป็นข่าว ซ่ึงข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราพบการใช้คําแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ ให้อภัย จํานวน 4 ข้อความคิดเป็นร้อยละ 
2.45 ตัวอย่างเช่น 

 
ตัวอย่างที่ 4  ชีชมมาแล้ววววว  ใครรอเหตุผลจริงๆอยู่ 

ล่าสุดชีชมลงนิตยสาร Humbergerถึงสาเหตุท่ีนางถอนตัวจากระเริงไฟ 
“เราตอบสื่อไปว่าอยากโฟกัสเรื่องงาน มีเวลาให้ครอบครัว แต่ความจริงตอนนั้นเรา
ท้องแล้วน้องหลุด” 
อ่านแล้วเห็นใจนาง ชีเป็นคนคิดบวกมาก และจะเป็นกําลังใจให้มีน้องไวๆ /รัก 

(27 ธันวาคม 2559) 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้คําว่า เห็นใจ เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกเห็นใจชมพู่ อารยา ท่ีสูญเสียลูกไป และผู้เขียนยังใช้
คําว่า เป็นกําลังใจ เพื่อย้ําให้เห็นถึงความเห็นใจและต้องการเป็นกําลังใจให้ชมพู่ประสบความสําเร็จในเรื่องการมีลูกโดยเร็ว  
2. ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ 
 ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบพบการใช้จํานวน 88 ข้อความ ร้อยละ 53.99 พบรูปแบบการใช้ภาษาแสดง
อารมณ์ความรู้สึก 2 รูปแบบเรียงลําดับจากท่ีพบในความถี่มากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ การใช้คําแสดงอารมณ์ประชด
ประชัน เสียดสี  เยาะเย้ย พบการใช้ 83 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 50.92 และการใช้คําแสดงอารมณ์โกรธแค้น   ขุ่นเคือง  พบ
การใช้ 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 3.07 

2.1  การใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน เสียดสี  เยาะเย้ย เป็นการใช้คําท่ีแสดงถึงการพูดเสียดสีแคะไค้ 
กระทบกระเทียบเปรียบเปรย โดยผู้เขียนข่าวใช้ภาษาในการเขียนแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อประเด็นข่าว ในเชิงประชดประชัน 
เสียดสี เยาะเย้ย ซ่ึงข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดาราพบการใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย จํานวน 83 
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 50.91 ตัวอย่างเช่น 
 
 ตัวอย่างที่ 5  ชีหวายมาแล้วข่าาา 

ไม่รู้ว่าจะโฟกัสท่ีหลัวนุ้งหวาย นมนุ้งหวาย หรือหน้าลุคใหม่ของนุ้งหวายดีเลยค่ะ 
บนโต๊ะนี่มีมะพร้าว 3 ลูกถูกมะ 

(15 มกราคม 2560) 
 

 จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ข้อความว่า บนโต๊ะนี่มีมะพร้าว 3 ลูกถูกมะ เป็นการเสียดสีนักร้องหญิง ชื่อ หวาย ท่ีใส่ชุด
ว่ายน้ําอวดรูปร่าง ผู้เขียนจึงใช้ข้อความเสียดสีเชิงเปรียบเทียบหน้าอกของนักร้องดังกล่าวว่ามีขนาดใหญ่เหมือน       ลูก
มะพร้าว  

2.2 การใช้คําแสดงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง การใช้คําท่ีบ่งชี้ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมโกรธ โดยความโกรธนั้น
มีหลายระดับ ได้แก่ การทําให้โกรธ ไม่พอใจ ความรู้สึกโกรธแต่พยายามระงับอารมณ์ หรือปล่อยอารมณ์จนปากสั่น  มือสั่นก็
ได้ ซ่ึงผู้เขียนข่าวจะใช้คําแสดงอารมณ์ความรู้สึกโกรธแค้น ขุ่นเคือง กับบุคคลหรือเรื่องราวที่เป็นข่าวนั้น ซ่ึงข่าวบันเทิงจากเพจ
ใต้เตียงดาราพบการใช้คําแสดงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง จํานวน 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 3.07 ตัวอย่างเช่น 

 
 ตัวอย่างที่ 6   เออค่ะเจ็บปวดรวดร้าวมากกกกกก 

คือเห็นชีเบลล่าลงรูปลูกโป่งวันวาเลนไทน์ ก็พอเดาออกว่าใครให้ แต่พ่ีเวียร์
ไม่ต้องเฉลยก็ได้ค่ะ ให้แฟนๆมโนกันไปเองเถอะค่ะ 
ลงแบบนี้มันเจ็บว้อยยยยย /ร้อง 

(16 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

 จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้ข้อความแสดงอารมณ์ขุ่นเคือง ไม่พอใจต่อประเด็นที่นําเสนอ โดยใช้ข้อความว่า เออค่ะ 
เจ็บปวดรวดร้าวมากกกก ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความไม่พอใจต่อข่าวท่ีนําเสนอ นอกจากนี้ยังใช้ข้อความว่า ลงแบบนี้มัน
เจ็บว้อยยยย เพื่อย้ําให้เห็นถึงความไม่พอใจของผู้เขียนที่มีต่อประเด็นข่าวมากข้ึน  
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คําแสดงอารมณ์ความรู้สึก จํานวน 
(ข้อความ) 

ร้อยละ 

1. ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก 
1.1 การใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ 
1.2 การใช้คําแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่น 
1.3 การใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน 
1.4 การใช้คําแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ 

75 
48 
13 
10 
4 

46.01 
29.45 
7.98 
6.13 
2.45 

2. ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ 
1.1 การใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย 
1.2 การใช้คําแสดงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง 

88 
83 
5 

53.99 
50.92 
3.07 

  รวม 163 100 
 

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา พบว่ามีการใช้ภาษาเพื่อแสดงอารมณ์
ความรู้สึกท้ังในทางบวกและทางลบ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
 1. การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ในทางบวก พบมีการใช้คําแสดงอารมณ์ 4 ประเภท คือ 
  1.1 การใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ ผู้เขียนข่าวใช้ถ้อยคําเพื่อแสดงถึงอารมณ์ชื่นชม ยก
ย่อง สรรเสริญ ต่อบุคคลในข่าวท่ีนําเสนอ ซ่ึงถ้อยคําท่ีแสดงถึงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ เช่น สวยมาก ยอมในความ
หน้าใส น้ําใจไทยไม่เคยหมด คนดี เป็นต้น 
  1.2 การใช้คําแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่น ผู้เขียนข่าวได้ใช้ถ้อยคําต่างๆที่แสดงถึงอารมณ์รัก สุข สดชื่น เช่น 
ปริ่ม ปลื้มใจ น่ารักน่าเอ็นด ู เป็นต้น 
  1.3 การใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน ผู้เขียนข่าวได้ใช้ถ้อยคําท่ีแสดงถึงอารมณ์สนุกสนาน ขบขัน 
ได้แก่ ขํา ฮา ตลก รวมทั้งการใช้คําเลียนเสียงหัวเราะ คือ 5555 
  1.4 การใช้คําแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ ผู้เขียนข่าวใช้ถ้อยคําท่ีแสดงถึงอารมณ์สงสาร เห็นใจ ได้แก่ เห็น
ใจ เป็นกําลังใจ และให้กําลังใจ  
 2. การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ พบมีการใช้คําแสดงอารมณ์ 2 ประเภท คือ 
  2.1 การใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย พบว่าผู้เขียนข่าวใช้ถ้อยคําท่ีแสดงถึงอารมณ์
ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย โดยพบการใช้ถ้อยคําในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชดประชันด้วยการเปรียบเทียบ  เช่น บน
โต๊ะนีมีลูกมะพร้าว 3 ลูกถูกมะ  มีลําไส้กันมะ หรือการใช้ถ้อยคําประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย ด้วยการลากเสียงยาว เช่น  
หวานจ้าาาา หวานมากกกก  เข็มในมือชั้นสั่นไปหมดดดด เป็นต้น 
  2.2 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง พบว่าผู้เขียนใช้ถ้อยคําแสดงอารมณ์โกรธแค้น     ขุ่น
เคืองโดยส่วนใหญ่จะใช้ถ้อยคําท่ีมีน้ําแสดงแสดงถึงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง เช่น เออค่ะ เจ็บปวดรวดร้าวมากกกกก 
เจ็บว้อยยยย ค่ะ ค่า ข่าาา เจ็บรับต้นปี เป็นต้น 

เพจใต้เตียงดาราเป็นเพจที่มีการนําเสนอข่าวบันเทิงที่อยู่ในสังคมออนไลน์ การนําเสนอข่าวจึงมีการใช้ภาษาท่ีเป็น
กันเองกับผู้อ่านเพื่อใช้ผู้อ่านได้อ่านข่าวท่ีน่าสนใจเหมือนกับการสนทนาอยู่ใกล้ชิดกัน ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ภาษาท่ีใช้ใน
การนําเสนอข่าวต่างๆย่อมมีการใช้คําท่ีแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในทุกๆประเด็นข่าว ดังนั้นจึงจะพบว่า การใช้คําแสดง



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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คําแสดงอารมณ์ความรู้สึก จํานวน 
(ข้อความ) 

ร้อยละ 

1. ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก 
1.1 การใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ 
1.2 การใช้คําแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่น 
1.3 การใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน 
1.4 การใช้คําแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ 

75 
48 
13 
10 
4 

46.01 
29.45 
7.98 
6.13 
2.45 

2. ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ 
1.1 การใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย 
1.2 การใช้คําแสดงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง 

88 
83 
5 

53.99 
50.92 
3.07 

  รวม 163 100 
 

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา พบว่ามีการใช้ภาษาเพื่อแสดงอารมณ์
ความรู้สึกท้ังในทางบวกและทางลบ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
 1. การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ในทางบวก พบมีการใช้คําแสดงอารมณ์ 4 ประเภท คือ 
  1.1 การใช้คําแสดงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ ผู้เขียนข่าวใช้ถ้อยคําเพื่อแสดงถึงอารมณ์ชื่นชม ยก
ย่อง สรรเสริญ ต่อบุคคลในข่าวท่ีนําเสนอ ซ่ึงถ้อยคําท่ีแสดงถึงอารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ เช่น สวยมาก ยอมในความ
หน้าใส น้ําใจไทยไม่เคยหมด คนดี เป็นต้น 
  1.2 การใช้คําแสดงอารมณ์รัก สุข สดชื่น ผู้เขียนข่าวได้ใช้ถ้อยคําต่างๆที่แสดงถึงอารมณ์รัก สุข สดชื่น เช่น 
ปริ่ม ปลื้มใจ น่ารักน่าเอ็นด ู เป็นต้น 
  1.3 การใช้คําแสดงอารมณ์ขบขัน สนุกสนาน ผู้เขียนข่าวได้ใช้ถ้อยคําท่ีแสดงถึงอารมณ์สนุกสนาน ขบขัน 
ได้แก่ ขํา ฮา ตลก รวมทั้งการใช้คําเลียนเสียงหัวเราะ คือ 5555 
  1.4 การใช้คาํแสดงอารมณ์สงสาร เห็นใจ ผู้เขียนข่าวใช้ถ้อยคําท่ีแสดงถึงอารมณ์สงสาร เห็นใจ ได้แก่ เห็น
ใจ เป็นกําลังใจ และให้กําลังใจ  
 2. การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ พบมีการใช้คําแสดงอารมณ์ 2 ประเภท คือ 
  2.1 การใช้คําแสดงอารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย พบว่าผู้เขียนข่าวใช้ถ้อยคําท่ีแสดงถึงอารมณ์
ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย โดยพบการใช้ถ้อยคําในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชดประชันด้วยการเปรียบเทียบ  เช่น บน
โต๊ะนีมีลูกมะพร้าว 3 ลูกถูกมะ  มีลําไส้กันมะ หรือการใช้ถ้อยคําประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย ด้วยการลากเสียงยาว เช่น  
หวานจ้าาาา หวานมากกกก  เข็มในมือชั้นสั่นไปหมดดดด เป็นต้น 
  2.2 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง พบว่าผู้เขียนใช้ถ้อยคําแสดงอารมณ์โกรธแค้น     ขุ่น
เคืองโดยส่วนใหญ่จะใช้ถ้อยคําท่ีมีน้ําแสดงแสดงถึงอารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง เช่น เออค่ะ เจ็บปวดรวดร้าวมากกกกก 
เจ็บว้อยยยย ค่ะ ค่า ข่าาา เจ็บรับต้นปี เป็นต้น 

เพจใต้เตียงดาราเป็นเพจที่มีการนําเสนอข่าวบันเทิงที่อยู่ในสังคมออนไลน์ การนําเสนอข่าวจึงมีการใช้ภาษาท่ีเป็น
กันเองกับผู้อ่านเพื่อใช้ผู้อ่านได้อ่านข่าวท่ีน่าสนใจเหมือนกับการสนทนาอยู่ใกล้ชิดกัน ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ภาษาท่ีใช้ใน
การนําเสนอข่าวต่างๆย่อมมีการใช้คําท่ีแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในทุกๆประเด็นข่าว ดังนั้นจึงจะพบว่า การใช้คําแสดง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อารมณ์ความรู้สึกในเพจใต้เตียงดารา มีการใช้คําแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางลบมากกว่าคําแสดงอารมณ์ความรู้สึกใน
ทางบวก เนื่องมาจากการนําเสนอข่าวบันเทิงจากเพจใต้เตียงดารานั้นมีรูปแบบของการนําเสนอข่าวด้วยการซุบซิบดาราซ่ึงเป็น
การใช้ภาษาที่นําเสนอข่าวดารานักแสดงด้วยการใช้ภาษาในด้านลบมากกว่าท้ังนี้เพื่อกระตุ้นในผู้อ่านเกิดความสนใจติดตาม
และมีอารมณ์ร่วมในการอ่านข่าวบันเทิงต่างๆที่เกิดขึ้นดังที่สุนันท์ จันวิเมลือง (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ภาษาในการ
นําเสนอข่าวซุบซิบดาราส่วนใหญ่จะมีจุดเด่นในการใช้ภาษาปาก รวมถึงการใช้ถ้อยคําเพ่ือแสดงภาพและสื่ออารมณ์ให้แก่ผู้รับ
สารกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ อรอุษา ถีวันดี (2551) กล่าวไว้ว่าลักษณะการใช้ภาษาที่แปลกใหม่ท่ีปรากฏในนิตยสารบันเทิง
ส่งผลให้เนื้อหาที่นําเสนอมีสีสัน มีชีวิตชีวามากข้ึน และยังส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่าน อีกท้ังเรื่องราวที่นําเสนอมัก
เป็นไปในทางลบ 

ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการใช้ภาษาในการเขียนข่าวบันเทิงที่ผู้เขียนมักจะสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกและความคิดเห็น
ส่วนตัวลงไปในรูปแบบของการวิจารณ์ กระทบกระเทียบ เสียดสี เพื่อให้เนื้อหาของการนําเสนอข่าวบันเทิง         มีรูปแบบที่
น่าสนใจและให้ผู้อ่านมีอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามผู้เขียน ซ่ึงเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนในสังคมอย่าง
หนึ่งที่มักจะเลือกเสพข่าวบันเทิง โดยเฉพาะการอ่านข่าวบันเทิงในส่ือสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก เพราะผู้อ่านสามารถใส่ความ
คิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ร่วมกับผู้เขียนข่าวได้ และหากข่าวท่ีผู้เขียนนําเสนอนั้นเป็นข่าวท่ีมีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ในเชิงลบก็จะย่ิงทําให้ผู้อ่านอ่านแล้วเกิดความรู้สึกสนุก คล้อยตามมากขึ้นส่งผลให้ข่าวนั้นก็มีผู้อ่านมากขึ้นด้วยเช่นกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดาราในครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะรูปภาษาที่
แสดงอารมณ์ความรู้สึกในการนําเสนอข่าวเท่านั้น ซ่ึงผู้วิจัยยังเห็นถึงลักษณะเด่นอีกประการของการใช้ภาษาแสดงอารมณ์
ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดาราก็คือ การใช้คําแสดงกิริยาอาการเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก เช่น กราบ, น้ําตาซึม, กัดฟัน  พูด,  
มือสั่น และคลานเข่า เป็นต้น ซ่ึงเป็นลักษณะเด่นอีกประการที่น่าสนใจนํามาศึกษาเพิ่มเติม หรือหากต้องการศึกษาอาการนาม
ท่ีเกิดขึ้นในเพจใต้เตียงดารา เช่น ความห้างแตก, ความหลัว, ความขา, ความก้อนกลม เป็นต้น ซ่ึงเป็นลักษณะของอาการนาม
ท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจศึกษา 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาเปรียบเทียบการใช้คําแสดงอารมณ์ความรู้สึกจาก
เพจใต้เตียงดาราซึ่งเป็นเพจที่นําเสนอข่าวบันเทิง กับเพจอื่นๆที่นําเสนอข่าวกีฬา ข่าวการเมือง หรือข่าวสังคม เช่น เพจหนู
น้อยบนเทือกเขาอันหนาวเหน็บ เพจดราม่าแอดดิก หรือเพจแหม่มโพธิ์ดําเป็นต้น อาจจะเห็นข้อแตกต่างของการใช้คําแสดง
อารมณ์จากการนําเสนอข่าวในรูปแบบอ่ืนๆที่แตกต่างกัน 
 
เอกสารอา้งอิง 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
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สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
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อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
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กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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ปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับการลักลอบค้า
สัตวป์่าระหว่างไทยและกัมพูชา 

The legal problem of transnational crimes : A Case Study of Law 
Enforcement against Wildlife trafficking between Thailand and Cambodia 

ณัฏฐ์นรี  ศรีสมบูรณ์, ณัชชา  เมืองสง, ทวีชัย สังข์ประสาท 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายและสภาพบังคับในทางอาญาเกี่ยวกับการ

ลักลอบค้าสัตว์ป่าของไทยกับกัมพูชา เพื่อที่จะทราบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้มีสภาพบังคับท่ีเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องแบบเจาะลึก ทําให้ทราบ
ผลการวิจัยว่า ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่ากําลังเป็นประเด็นที่นานาประเทศมีความห่วง
กังวลและแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ประชาคมโลกต่างตระหนักดีว่าผลกระทบของอาชญากรรมสัตว์ป่า   
ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพแต่ยังบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและ
หลักนิติธรรมของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่การลักลอบการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายยังเป็นปัจจัยท่ีสั่นคลอนการทําการค้าท่ี
ถูกกฎหมาย อาชญากรรมสัตว์ป่ามีความเชื่อมโยงกับการลักลอบการค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ และการค้ายาเสพติด ในบริบท
การต่างประเทศนั้นการร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ สามารถกระตุ้นให้
ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะประเทศซึ่งเป็นประเทศพรมแดนติดต่อกับไทย ในฐานะเพื่อนบ้านและเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการ
กระทําความผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วย อันนํามาซ่ึงการเปรียบเทียบสภาพบังคับในทางอาญา รวมทั้ง
มาตรการทางกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อนํามาซ่ึงการร่วมมือกันลดปัญหาการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าและการแก้ไขกฎหมายให้เกิดประสิทธิผลสืบไป คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อให้การลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นความผิดในประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติ อันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและ
ควรมีมาตรการทางกฎหมายที่ครอบคลุมชัดเจนมากกว่านี้ย่ิงขึ้นในบริบทของอาชญากรรมข้ามชาติ 
คําสําคัญ: ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to study the legal and criminal enforcement of Thai wildlife 
trafficking with Cambodia. in order to know how to improve the law to be the more effective. This 
research was documentary research with in-person interviews. Transnational crime related to wildlife 
trafficking was a growing concern in many countries and the corperation had been sought. The global 
community recognized that the impact of wildlife crime not only had an impact on biodiversity, but 
also undermined economic growth, development and rules of law of all relevant countries. Illegal 
wildlife trafficking was also a shaky trade-off factor. Wildlife crime was linked to smuggling, arms 
trafficking and drug trafficking. In the context of foreign affairs, cooperation to combat with wildlife 
crime among Thailand and other countries. Should be encouraged Thailand and ASEAN countries 
Should be aware of the problems and they should enforce the law effectively, especially all 
bordering countries who were considered neighbors and countries affected by crimes committed by 
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
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แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
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          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
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การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
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          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 
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สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
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          โดย อัญชลี เยาวราช 
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transnational organized crime. This brings comparisons of criminal conditions including criminal 
penalties regarding offenses against wildlife trafficking. To bring about cooperation to reduce illegal 
wildlife trade and to amend the law to be more effective. The research team suggests that the legal 
measures should be taken to ensure that wildlife trafficking was illegal in the category of transnational 
crimes. The impact was broad and there should be comprehensive legal measures.  
Keyword: The legl Problem of transational Crimes 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ในยุคสมัยนี้ เป็นยุคท่ีมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนและมีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แต่จิตใจของมนุษย์หาได้พัฒนาตามไปด้วยไม่ ซ่ึงสามารถสะท้อนออกมาได้
ทางรูปแบบการกระทําความผิดท่ีละเมิดต่อกฎหมายเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงกระบวนวิธีการให้ซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   
ซ่ึงการกระทําความผิดในยุคนี้หาได้มีความจําเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ หากแต่อยู่คนละซีกโลกก็สามารถกระทํา
ความผิดได้อย่างไรพรมแดน ผ่านการกระทําความผิดแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้
ได้มีการพัฒนารูปแบบขององค์กรเพื่อผลประโยชน์ในทางการเงินที่สูงขึ้น  

ในขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าซ่ึงแม้จะมี พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ใช้บังคับอยู่ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าท่ีควร คงกลายเป็นเพียงเสือ
กระดาษเท่านั้นซํ้าร้ายไปกว่านั้น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลับเปล่ียนแปลงและพลิกแพลงรูปแบบมากข้ึนทําให้
เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถจับกุมผู้กระทําความผิดได้ หรือหากจับกุมได้ก็เป็นแต่เพียงผู้กระทําความผิดท่ี
ได้รับการว่าจ้างต่อมาอีกทอดซ่ึงไม่ใช่บุคคลผู้จ้างวานหรืออยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันได้มีการเสนอ
ค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้นเพื่อเป็นอามิสสินจ้างในการจูงใจให้กระทําความผิด ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายจึงด้อยลงไป
ประกอบกับการค้าขายสัตว์ป่าเป็นการติดต่อซ้ือขายกันมากกว่าหนึ่งประเทศขึ้นไป ในบางครั้งมีการกระทําความผิดลงใน
ประเทศหนึ่ง หากแต่มีการวางแผน ข้ันตอนการตระเตรียมการในอีกประเทศหนึ่งโดยมีประเทศในการเกี่ยวข้องมากกว่า
หนึ่งประเทศและมีผลกระทบเกิดข้ึนกับประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ ซ่ึงลักษณะที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นเป็นลักษณะใน
ความหมายของคําว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามข้อ 3 ของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ (วัชรพล ประสานราชกิจ, 2543 ) ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขและเยียวยาเป็นอย่างย่ิง 
โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า เป็นต้น 
ล้วนได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน อีกท้ังยังเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการถูกลักลอบค้าสัตว์ป่า หรือ ใช้ประเทศไทย
หรือประเทศเพื่อนบ้านเป็นเพียงประเทศผ่านแดนและเป็นประเทศพักสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในตลาดค้าสินค้า หรือตลาด
ชายแดนก็ตามก็มักพบกับสินค้าจากการลักลอบค้าสัตว์ป่า และจากสถิติคดีจากมูลนิธิสืบ  นาคะเสถียร ท่ีเป็นผู้ต่อสู้ใน
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องการขจัดกระบวนการในการลักลอบค้าสัตว์ป่า ยังต้องเผชิญกับ
จํานวนสถิติท่ีสูงขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยและแม้จะมีโทษในทางอาญาทั้งจําคุกและปรับตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ก็ตามก็หาทําให้ผู้กระทําความผิดเกรงกลัวไม่  เนื่องจากผลกําไรในการได้รับจากการ
กระทําความผิดนั้นมีมูลค่าสูงกว่าโทษทางอาญาและโทษปรับท่ีได้บัญญัติไว้ 

กรณีซ่ึงเป็นการยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควรน้ันตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้นก็คือ  
เมื่อวันพุธท่ี 25 มิถุนายน 2557 ท่ีผ่านมา ตัวแทนขององค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ย่ืนจดหมายเปิดผนึกท่ี 
ลงนามโดย WWF-ประเทศไทย องค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ มูลนิธิเพื่อนช้าง มูลนิธิฟรีแลนด์ 
มูลนิธิรักสัตว์ป่าและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการย่ืนจดหมายเปิดผนึกครั้งนี้
เป็นการเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาปัญหาอาชญากรรมสัตว์ป่าเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกกรณีหนึ่ง
เหตุเนื่องจากการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าได้ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและบั่นทอนความมั่นคง
ของชาติไม่น้อยไปกว่าการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอีกท้ังยังมีสาเหตุของปัญหาที่เหมือนกันคือการขาดการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง และยังยืนยันถึงความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายของไทยได้เป็นอย่างดีจากสถานการณ์ ในปี 
พ.ศ.2556 เมื่อ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ (ไซเตส) (นางสาวณัฏฐ์ณิชา ดอนปัญญา, 2556) หลังจากนั้นประเทศไทยถูกควํ่าบาตรทาง
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การค้าชนิดพันธุ์ท่ีขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญาไซเตสเป็นระยะเวลา 14 เดือน  สืบเนื่องจากไม่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของอนุสัญญาไซเตสอันส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการส่งออก ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2553-
2554 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีสถิติการค้าชนิดพันธุ์ภายใต้อนุสัญญาไซเตสกว่า 25 ล้านรายการ โดยมีมูลค่าการค้าสัตว์ป่า
เพียงอย่างเดียวไม่ต่ํากว่า 2.5 ล้านบาท ขณะนี้มีความเสี่ยงอย่างสูงที่การค้าระหว่างประเทศอย่างถูกกฎหมายเหล่านี้   
จะถูกระงับอีกครั้งหากประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของอนุสัญญาไซเตสในกรณีป้องกันการลักลอบค้างาช้าง  
ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตสจึงมีพันธะกรณีท่ีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวโดยต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ การตรวจสอบที่มาของงาช้างผิดกฎหมายที่จับยึดได้และป้องกันการลักลอบนําเข้างาช้าง แต่หลายปี 
ท่ีผ่านมาประเทศไทยถูกจับตามองว่าประสบความล้มเหลวในการทําตามพันธกรณีดังกล่าวมาตลอด แม้ว่าประเทศไทยมี
ช้างเป็นสัตว์ประจําชาติ แต่ในขณะเดียวกันไทยก็เป็นตลาดค้างาช้างที่ไม่มีการควบคุมใหญ่ท่ีสุดของโลก นอกจากนี้
ประเทศไทยรวมทั้งจีนยังเป็นตลาดหลักของการค้างาของช้างแอฟริกาท่ีถูกฆ่าไม่ต่ํากว่า 20,000 ตัว เม่ือมีการสํารวจใน
แต่ละครั้งของนานาประเทศ ซ่ึงเป็นตัวเลขที่น่าตกใจกลัวมาก สําหรับประเทศที่มีช้างเป็นสัตว์ประจําชาติอย่างไทย 
          ในปี พ.ศ.2556 ท่ีผ่านมา ยังมีการวางขายผลิตภัณฑ์งาช้างจํานวนมากอย่างเปิดเผยตามท้องตลาดเกินกว่า
ปริมาณท่ีจะได้จากงาช้างบ้านของไทยหลายเท่าตัว ปัญหาของการไม่มีกฎหมายควบคุมตลาดค้างาช้างในประเทศไทยที่
ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานานเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจการที่ประชุมอนุสัญญาไซเตสตลอดหลายปีท่ีผ่านมา
โดยเฉพาะประเทศภาคีสมาชิกจากแอฟริกาท่ีมีการฆ่าช้างเอางาอย่างต่อเนื่องซึ่งอดทนอดกลั้นต่อการเพิกเฉยในการ
แก้ปัญหาการลักลอบค้างาช้างของประเทศไทยอีกไม่ไหวอีกต่อไป จนส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทย เมื่อที่ประชุมอนุสัญญา
ไซเตสบังคับใช้บทลงโทษต่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามพันธะกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลักลอบค้างาช้างซ่ึงประเทศ
ไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อาจถูกคว่ําบาตรทางการค้าได้ หากยังเพิกเฉยและไม่ขับเคลื่อนหรือแสดงท่าทีว่าประสงค์จะ
กวาดล้างการลักลอบค้างาช้างอย่างจริงจัง         

นอกจากนี้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่ากําลังเป็นประเด็นที่นานาประเทศมีความ
ห่วงกังวลและแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ประชาคมโลกต่างตระหนักดีว่าผลกระทบของอาชญากรรมสัตว์ป่า
ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพแต่ยังบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและ
หลักนิติธรรมของทุกประเทศท่ีเกี่ยวข้อง การลักลอบการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายยังเป็นปัจจัยท่ีสั่นคลอนการทําการค้าท่ี 
ถูกกฎหมาย อาชญากรรมสัตว์ป่ามีความเชื่อมโยงกับการลักลอบการค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ และการค้ายาเสพติด ในบริบท
การต่างประเทศนั้นการร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ สามารถกระตุ้นให้
ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะประเทศซึ่งเป็นประเทศพรมแดนติดต่อกับไทย ในฐานะเพื่อนบ้านและเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการ
กระทําความผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วย อันนํามาซ่ึงการเปรียบเทียบสภาพบังคับในทางอาญา รวมทั้ง
มาตรการทางกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อนํามาซ่ึงการร่วมมือกันลดปัญหาการ
ลกัลอบค้าสัตว์ป่าและการแก้ไขกฎหมายให้เกิดประสิทธิผลสืบไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและสภาพบังคับในทางอาญาเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าของไทย  
มาตรการทางกฎหมายในการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าของไทย กฎหมายเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดในรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้มีสภาพบังคับท่ีเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการกระทําความผิดระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็น
การวิจัยข้อมูลเอกสาร คือ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและการกระทําความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีการที่ Carolyn Boyce (2006: 2-12) และ มานพ คณะโต (2550) กล่าวว่าเป็นการ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใช้
กฎหมายการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและการกระทําความผิดในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยวิธีการสัมภาษณ์
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เชิงลึกแบบไม่ตามแบบพิธีโดยมีประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้
กฎหมายกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนากฎหมาย  

 
ผลการวิจัย 

สําหรับการกระทําความผิดอื่นรวมทั ้งความผิดเกี ่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า และ กฎหมายเกี ่ยวกับ
สิ ่งแวดล้อมหรือการทุจริตก็มีลักษณะเป็นการกระทําความผิดเป็นองค์กรอาชญากรรมเช่นกัน  จึงสมควรที ่จะ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ด้วย จึงเป็นกรณีที่ควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดในการเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน การสมคบ อั้งยี่ และซ่องโจร ในกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า
ด้วย 

สําหรับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมองค์กรข้าม
ชาติ ปัญหาในการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องร้องดําเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไป การสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมองค์กรนั้นเกี ่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความซบัซ้อนและใช้ระยะเวลา
ยาวนานเพราะว่ารูปแบบทางกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้อง ประการต่อมาการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องร้องคดี
องค์กรอาชญากรรมต้องการผู้เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเทคนิคการสืบสวนสอบสวนและการฟ้อง  
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ต้องสามารถสังเคราะห์และมีประสบการณ์ในเรื่ององค์กรอาชญากรรม ดังนั้นผู้ที่จะทําการสืบสวน
สอบสวนและฟ้องร้องในคดีองค์กรอาชญากรรมจึงเป็นหัวใจของประสิทธิภาพในการดําเนินการดังกล่าวและเป็น
หลักการที่สําคัญที่ขาดเสียมิได้สําหรับการต่อสู้กับอาชญากรรมองค์กร นอกจากมาตรการในเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมองค์กรแล้วยังต้องคํานึงถึงเรื ่องเกี ่ยวกับการป้องกัน รวมไปถึงประสบการณ์ของผู้เชี ่ยวชาญในการ
เริ่มต้นดําเนินการสืบสวนสอบสวนของผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกลไกทางกฎหมายและต้องใช้คดีที่รวบรวมไว้ รวมถึง
เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ทางการเง ิน การใช้เครื ่องมือทาง
อิเล ็กทรอนิกส์ สายลับ การปลอมตัว หาความร่วมมือจากภาคประชาชน  รวมไปถึงการคุ ้มครองพยานที ่มี
ประสิทธิภาพ แต่การสอบสวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นการกําหนดให้อยู่ใน
อํานาจหน้าที ่ของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่หากกําหนดให้ความผิดตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว เปน็การกระทําในรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ ่งการสอบสวนต้องมีมาตรการและ
มาตรฐานในการสอบสวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการสอบสวนซึ่งปัญหาเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมในปัจจุบัน จะ
ประสบปัญหาทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปมากผนวกกับรูปแบบอาชญากรรมประเภทต่างๆ ที่องค์กรอาชญากรรม
ที่เก ิดขึ ้น อาจถือว่าองค์กรอาชญากรรมส่วนใหญ่มีล ักษณะเป็นองค์กรข้ามชาติเก ือบหมดแล้ว ทําให้ปัญหา           
ในการป้องกันปราบปรามรวมทั้งการสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องยาก แม้ว่าในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 จะยังให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีหน้าที่ในการดําเนินการ      
ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว แต่ก็ต้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสนุนในการดําเนินการ และ
ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ, ระดับรัฐและระดับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาในเรื ่องข้อกฎหมายที ่ยังไม่ชัดเจนเกี ่ยวกับผู ้กระทําความผิดว่ามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด จึงควรแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวน และหากเป็นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่มีลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ
ต้องมีหน่วยงานอื ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ     
พ .ศ .2556 เป็นเจ ้าพนักงานที ่สามารถสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติได ้เพื ่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของไทยเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าในเรื่อง
ตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุนและความผิดฐานอั้งยี่หรือซ่องโจร รวมไปถึงกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่นที่มีการกระทํา
ความผิดเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในการลักลอบค้าสัตว์ป่า กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้
หรือทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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234

จากข้อมูลท่ีได้ศึกษามาท้ังหมดทําให้สามารถนําไปสู่การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้ว่า 
ระบบกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายเพียงพอต่อการกระทําความผิดท่ีนับวันจะมีการพัฒนารูปแบบ
การกระทําความผิดมากข้ึนทุกวัน และซับซ้อนขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นแนวทางและเกิดประโยชน์ต่อบุคคลท่ีบังคับกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการตัดวงจรในการกระทําความผิด อีกท้ังเป็นการยับย้ัง
อาชญากรรมทางชาติท่ีนับวันจะเข้ามากระทําความผิดในไทย ซ่ึงจากเดิมเพียงใช้ประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น 
แต่นับวันนี้มีได้มีการกระทําความผิดในไทยและขยายไปสู้ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆได้ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ใช้บังคับอยู่ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิผล
เท่าท่ีควร อีกท้ังระบบกระบวนการยุติธรรมและบทบัญญัติของกฎหมายไม่เพียงพอต่อการกระทําความผิดที่นับวันจะ
มีการพัฒนารูปแบบการกระทําความผิดมากขึ้นทุกวัน และซับซ้อนขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นแนวทางและเกิดประโยชน์ต่อ
บุคคลที่บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการตัดวงจรในการกระทํา
ความผิด อีกทั้งเป็นการยับยั้งอาชญากรรมทางชาติที่นับวันจะเข้ามากระทําความผิดในไทย ซึ่งจากเดิมเพียงใช้
ประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น แต่นับวันนี้มีได้มีการกระทําความผิดในไทยและขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศอื่นๆได้ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ผ่านเข้าไทย ไปลาว บางส่วนไปขายที่เวียดนาม จีน ฮ่องกง 
และบางส่วนไปขายในประเทศจีน โดยใช้ท้ังเส้นทางขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางบก 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการกระทําความผิดนั้นเป็นรูปแบบที่กระทําระหว่างประเทศไทยไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านแทบทั้งสิ้น จึงควรบัญญัติให้ความผิดดังกล่าวมีลักษณะความผิดของการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้
สามารถบัญญัติกฎหมายที่มีอัตราโทษที่สูงขึ้นเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวที่จะกระทําความผิด เนื่องจากความผิดใน
ฐานะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ คือ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มาจากคําว่า อาชญากรรม บวกกับ ข้ามชาติ ซึ่ง
หมายความรวมถึง การกระทําความผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญา โดยผู้ก่อเหตุได้มีการกระทําขึ้นในประเทศหนึ่งมี
ผลเสียหายเชื่อมโยงอีกประเทศหนึง่ เป็นการเกิดหรือก่ออาชญากรรม ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องผูกพันกันหลายประเทศ  
(อนุส ัญญาสหประชาชาต ิเพื ่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ) รวมทั ้งการดําเนินคดีอาญาในความผิด
อาชญากรรมข้ามชาติระหว่างประเทศอาเซียน 

 
 สรุป 

จากการท่ีศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่าง
ประเทศไทยกับกัมพูชา สามารถสรุปได้ว่าปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าควรมีการกําหนดรูปแบบของ
การกระทําความผิดในลักษณะที่เป็นการกระทําความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้สามารถใช้พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 บังคับกับกรณีการลักลอบค้าสัตว์ป่าด้วย และ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาเพราะว่าบทบัญญัติพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดของบุคคลตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย คือตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุนรวม ไปถึงเรื่องอั้งยี่  ซ่องโจร นั้นไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้กับการแก้ไข
ปัญหาองค์กรอาชญากรรมเพราะบริบทของปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว รวมถึงปัญหาอํานาจหน้าที่เจ้าพนักงานที่
สามารถสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติได้เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงประมวลกฎหมายเกี ่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าของไทยในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ      
เพื่อสามารถใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ี การยึด การค้น การแสวงหาพยานหลักฐานให้มีประสิทธิภาพด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งแก้ไขระเบียบและกฎหมาย  แต่งตั้งคณะทํางานในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า เพื่อความถูกต้อง ครอบคลุมและ
ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของกฎหมายในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามกระทําผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า     
เพิ่มบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทําผิดเกี่ยวกับพืชป่าและสัตว์ป่า และ
ปรับปรุงบทลงโทษทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนให้มีบทลงโทษที่หนักขึ้นเพื่อให้ผู้ฝ่าฝืนเกรงกลัวต่อการกระทําผิด 

2. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ควรมีการเพิ่มมาตรการที่เป็นบทบัญญัติในทางกฎหมาย
เพื่อใหค้รอบคลุมถึงการกระทําความผิดท่ีมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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พ.ศ.2535 หรือควรมีการเพิ่มการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้อยู่ในประเภทความผิดซ่ึงเป็นอาชญากรรรมข้ามชาติ เพื่อให้
สามารถแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจ หน้าท่ีสอบสวน เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสอบสวน รูปแบบการสอบสวน การกระทํา
ความผิดในการเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน การสมคบ อ้ังย่ี และซ่องโจรกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าในรูปแบบองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้ 

 
เอกสารอ้างอิง 
กฎกระทรวง กําหนดแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองการออกใบอนุญาต  

ให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และการออกใบรังรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2550 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ของสัตว์ป่าคุ้มครอง

และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2551    
กรมป่าไม้. (2550). 111 ปี กรมป่าไม้. กรมป่าไม้, กรุงเทพมหานคร http://www.forest.go.th/ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. (2550). พื้นที่อนุรักษ์ พ.ศ. 2545-2549. ในหนังสือ ข้อมูลเรื่องปัญหาการค้าสัตว์ป่า

ในปัจจุบัน, 2557 จาก https://sites.google.com/site/kmcnpk/article/payhakarkhasatwpanipaccuban 
ธีรภัทร ประยูรสิทธิ. (2547). สถานการณ์สัตว์ป่าไทย. เอกสารประกอบเสวนาโต๊ะกลมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ วันที่ 

26 ธันวาคม 2547 ณ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ. 
เอกสารอัดสําเนา 14 หน้า. 

นิคม พุทธา และคณะ. (2551). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการสถานการณ์สัตว์ป่าไทย :การค้าขายสัตว์ป่า 
สวนสัตว์ และเขตอนุรักษ์ : ปัญหา ทางออก และโจทย์วิจัย. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

บทความเรื่องเผยไทยเส้นทางค้าสัตว์ป่าระดับโลก, (2555) จาก https://th-th.facebook.com/notes/คนอนุรักษ์/  
เผยไทยเส้นทางค้าสัตว์ป่าระดับโลก 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าท่ีห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้า หรือส่งออก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย. 2549. บันทึกการแจ้งเบาะแสการทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า
จากภาคประชาชนของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2546- กันยายน 2549 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, (2550). บทวิเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. ....มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. 
กรุงเทพฯ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 
สมศักด์ิ สุขวงศ์. (2540). วัฒนธรรมไทยกับความหลากหลายทางชีวภาพ, ใน รายงานสัมมนาเรื่องสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2549. ชนิดสัตว์พันธุ์สัตว์ต่างถิ่นท่ีมีซ้ือขายในประเทศไทย. 
แหล่งข้อมูล www.saimrepile.com 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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คําภาษาตา่งประเทศในรวีิวเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวตีบ้ลอ็กเกอร์ 
     The foreign languages in Face Cosmetic Reviews from Beauty Blogger 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคําภาษาต่างประเทศในรีวิวเคร่ืองสําอางที่ใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวตี้บล็อก
เกอร์ แหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษาคือตัวบทรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางท่ีใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร์ จากเพจใน
เว็บไซต์ www.facebook.com เก็บข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 75 
ตัวบท จํานวนคําภาษาต่างประเทศทั้งหมด 309 คํา ผลการศึกษาพบคําภาษาต่างประเทศในรูปแบบของการยืมคําและ
การบัญญัติศัพท์ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1. การทับศัพท์ 2. การใช้คํายืมปนคําไทย 3. การใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับ
คํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้น 4. การปนรหัส และ 5. การสร้างศัพท์โดยแปลคํายืมแบบตรงตัว รูปแบบท่ีพบมากที่สุดคือ     
การปนรหัส ตัวอย่างคําท่ีพบเช่น hair shadow, skincare เป็นต้นรองลงมาคือการทับศัพท์ ตัวอย่างคําท่ีพบเช่น มาส์ก, 
มอยเจอร์ไรเซอร์ เป็นต้น รูปแบบที่พบน้อยท่ีสุดคือการใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้นท้ังนี้
คําภาษาต่างประเทศที่พบในรีวิวเครื่องสําอางท่ีใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร์ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการรับ
วัฒนธรรมด้านความงามจากต่างประเทศเข้ามาในสังคมไทย 
คําสําคัญ: คําภาษาต่างประเทศ, รีวิว, บิวต้ีบล็อกเกอร์, การยืมคํา, การบัญญัติศัพท์ 
 

Abstract 
 

 The purpose of  this research was to study foreign languages in face cosmetic reviewsfrom 
Beauty Blogger.The foreign languages are words used in Thai languages appeared in the forms Lexical 
borrowing and coined word.The sampleswere collected from Beauty Blogger on www.facebook.com. 
The data were collected from January 1, 2017 to March 31, 2017. The results of the study showed 
that foreign words appeared in the forms of lexical borrowing and coined wordsThey came in 5 types 
as : 1. The transliteration 2. The loan word with Thai word. 3. The use of English words in parentheses 
to identify its origin 4. The code mixing. 5. The loan translation. The most common variant was the 
matching of code mixing such as hair shadow,skincare. The second was transliteration. The examples 
found were : mask, moisturize. The foreign language found in cosmetic reviewsrevealed influence of 
beauty culture from abroad into Thai society. 
Keywords: Foreign languages, review, Beauty Blogger, lexical borrowing, coined word 
 
บทนํา 

อินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันมีประชากรไทยใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เป็นจํานวนถึง 29,835,410 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) การใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ จงจินต์ จิตร์แจ้ง (2552: ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นระบบการใช้งานพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง 
ไปยังอีกเครื่องหนึ่งผ่านเครือข่าย เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ เฟซบุ๊ก 
(Facebook)” บทความออนไลน์ สรุปสถิติผู้ใช้ Social Media ในไทยจากงาน Thailand Zocial Awards 2016 (ไอที
24 ชั่วโมง, 2559) ได้สรุปจํานวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก และจํานวนเพจในเฟซบุ๊ก ประจําปี 2559 ไว้ว่า ในปี 2559 มีผู้ใช้งาน 
เฟซบุ๊กในประเทศไทยมากกว่า 41 ล้านรายชื่อ และมีจํานวนเพจ 700,000 เพจ เพจ (page) หรือ แฟนเพจ (fanpage) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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เป็นพื้นที่โปรโมท องค์กร สินค้า ธุรกิจ บุคคล หรือถ่ายทอดข่าวสารความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพจมีลักษณะเปิดกว้าง   
ต่อผู้รับสาร ทุกคนที่เห็นเพจสามารถกดติดตามเพ่ือเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องรอการตอบรับจากผู้ดูแลเพจ (นรินทร์รัตน์  
กองรัตน์, 2557) 
 เพจในเฟซบุ๊กประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือเพจด้านความงามของบิวต้ีบล็อกเกอร์สาลินีย์ 
ทับพิลา (2553: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของบิวตี้บล็อกเกอร์ไว้ว่า “บิวตี้บล็อกเกอร์ (Beauty blogger) หมายถึง 
นักเขียนบล็อกทางด้านความงาม บิวต้ีบล็อกเกอร์ท่ีมีผู้กดติดตามเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เป็นกูรู (Guru) หรือผู้รู้ด้าน
ความงาม โดยบิวต้ีบล็อกเกอร์จะนําข้อมูลจากประสบการณ์ตรงที่ตนเองได้จากการซ้ือผลิตภัณฑ์มาใช้มาเขียนรีวิวการใช้
ผลิตภัณฑ์และมีการแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อมูลแนะนําคนท่ีสนใจ บทความท่ีบิวต้ีบล็อกเกอร์เขียนขึ้นเกี่ยวกับความ
งาม เช่น การใช้เครื่องสําอาง การทําผมหรือเคล็ดลับการเสริมความงาม ฯลฯ เผยแพร่ให้คนอื่นๆ บนโลกออนไลน์ได้
อ่าน” ดังนั้น รีวิวเคร่ืองสําอางของบิวต้ีบล็อกเกอร์ท่ีเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊กจึงมีการกระจายของตัวบท และมีอิทธิพลต่อ
ผู้ใช้ท่ีเป็นผู้รับสารจํานวนมาก เนื่องจากเครื่องสําอางในรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางท่ีใช้กับหน้า จากรีวิวของบิวตี้บล็อก
เกอร์เป็นเครื่องสําอางที่มาจากต่างประเทศและเป็นนวัตกรรมใหม่ ดังนั้นเมื่อรับนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศเข้ามา    
จึงรับเอาคําภาษาตา่งประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย โดยมีการยืมคําหลายรูปแบบ 
 อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2547: 186-187) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการมีคําภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย  
ไว้ว่า “สังคมไทยรับวัฒนธรรมจากตะวันตกในรูปของวิทยาการและศาสตร์ต่างๆ ถือเป็นการเรียนรู้มโนทัศน์ใหม่และ    
ยังทําให้เกิดการยืมคําจากภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย การยืมคํามีวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงคือการรับเอามโนทัศน์ท่ี
แสดงโดยความหมายของคํา และการยืมมโนทัศน์ใหม่ก็คือการรับวัฒนธรรมใหม่ทางภาษา ส่วนการบัญญัติศัพท์ เป็นผล
มาจากการยืมคํา กล่าวคือ รับเอาแต่มโนทัศน์ของคํา ไม่รับรูปคําเดิม และสนับสนุนให้ใช้คําในภาษาไทย จึงต้องสร้าง
คําศัพท์หรือบัญญัติศัพท์ให้เทียบเท่าคํายืม”สิ่งนี้ทําให้มีคําในภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน เนื่องมาจากการรับวัฒนธรรมตะวันตก 
ซ่ึงทําให้ภาษาไทยมีคําใช้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์รัตน์ บํารุงสุข (2557: 3) ท่ีได้กล่าวถึงการมีคําเพิ่มข้ึนใน
ภาษาไทยว่า “การแลกเปลี่ยนภาษาระหว่างกันเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้ตามธรรมชาติ พฤติกรรมดังกล่าวย่อมส่งผลต่อ
ภาษาไทยโดยตรง กล่าวได้ว่าการท่ีภาษาไทยมีคําใช้เพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการรับคําภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย ด้วยวิธีการหลากหลาย” สอดคล้องกับคํากล่าวของ อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2548: 92) ท่ีกล่าวว่า “เม่ือเจ้าของ
ภาษาติดต่อกับสังคมซึ่งใช้ภาษาท่ีแตกต่างกัน ลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทําให้เกิดการสัมผัสภาษา” 
 ด้วยการกระจายของตัวบทจากรีวิวเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้าของบิวตี้บล็อคเกอร์ท่ีมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร และมี
การใช้คําภาษาต่างประเทศ ซ่ึงมีความสําคัญดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคําภาษาต่างประเทศในรีวิว
เครื่องสําอางที่ใช้กบัหน้าจากรีวิวของบิวต้ีบล็อกเกอร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาคําภาษาต่างประเทศในรีวิวเคร่ืองสําอางที่ใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวต้ีบล็อกเกอร์ 
 

ทฤษฎีที่ใช้เปน็กรอบแนวคดิในงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดเรื่องการยืมคําและการบัญญัติศัพท์ของ อมรา ประเสริฐรัฐสินธุ์ (2547) และ 
วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2553) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ขั้นตอนและวธิีการดําเนนิงานวิจัย 

1. ผู้วิจัยคัดเลือกเพจที่มีการรีวิวเคร่ืองสําอางที่ใช้กับหน้า ซ่ึงเป็นเครื่องสําอางที่กลุ่มผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณก่อนการตัดสินใจซ้ือ เช่น ข้อมูลส่วนผสม และผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้เครื่องสําอาง เป็นต้น จึงทําให้มีผู้ติดตาม
อ่านรีวิวเป็นจํานวนมาก โดยเลือกจากเพจของบิวต้ีบล็อกเกอร์ด้านความงามที่ได้รับความนิยม และมีผู้กดติดตาม        
ในแต่ละเพจ มากกว่า 300,000 คนขึ้นไป จํานวน 6 เพจ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) เพจ Pearypie: Make-upArtist/Theatrical Artist จํานวนผู้กดติดตาม 1,368,968 คน  
2) เพจ Spsaypan จํานวนผู้กดติดตาม 1,255,691 คน  
3) เพจ Nunenoppaluck จํานวนผู้กดติดตาม 896,036 คน  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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4) เพจ Feonalita จํานวนผู้กดติดตาม 571,521 คน 
5) เพจ I’m Mayyr จํานวนผู้กดติดตาม 490,548 คน  
6) เพจ Momay Pa Plearn จํานวนผู้กดติดตาม 376,651 คน 

2. ผู้วิจัยรวบรวมรีวิวเคร่ืองสําอางที่ใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร์จากเพจทั้ง 6 ท่ีได้คัดเลือกมา ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยคัดเลือกรีวิวโดยมีเกณฑ์ว่า ต้องเป็นรีวิวภาษาไทยที่
เป็นประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์จริงของบิวตี้บล็อกเกอร์ และมีการใช้คําต่างประเทศในรีวิวนั้น ไม่เลือกรีวิวท่ีเป็นการ
โฆษณาสินค้า จากการคัดเลือก ได้รีวิวจํานวน 75 ตัวบท 

3. ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์คําภาษาต่างประเทศที่พบในรีวิวเครื่องสําอางท่ีใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวต้ีบล็อกเกอร์ 
จํานวน 75 ตัวบท พบคําภาษาต่างประเทศ จํานวน 309 คํา ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดเรื่องการยืมคําและการบัญญัติศัพท์
ของ อมรา ประเสริฐรัฐสินธ์ุ (2547) และ วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2553) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังท่ีกล่าวไปแล้ว
ข้างต้น เพื่อจําแนกรูปแบบการยืมคําและการบัญญัติศัพท์คําภาษาต่างประเทศที่พบ จากนั้นนํามาจัดกลุ่มตามรูปแบบ 
การยืมคําและการบัญญัติศัพท์ จากนั้นนําข้อมูลมาหาค่าร้อยละ แล้วสรุปเป็นตารางแสดงจํานวน นําเสนอข้อมูล
ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยรูปแบบการรรณนาวิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลผลการวิจัยในเชิงปริมาณด้วยตารางสรุป
ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาคําภาษาต่างประเทศในรีวิวเคร่ืองสําอางที่ใช้กับหน้า ศึกษาการยืมคําและการบัญญัติศัพท์ จากรีวิว
เครื่องสําอางที่ใช้กับหน้าของบิวต้ีบล็อกเกอร์ จํานวน 75ตัวบท จํานวนคําภาษาต่างประเทศที่พบ 309 คํา โดยประยุกต์
แนวคิดเรื่องการยืมคําและการบัญญัตศิัพท์ของ อมรา ประเสริฐรัฐสินธุ์ (2547) และ วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2553) 
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย จากการศึกษาทําให้พบรูปแบบของการยืมคําและบัญญัติศัพท์ 5 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การทับศัพท์ (transliteration) หรือการยืมศัพท์ (lexical borrowing) 

การทับศัพท์หรือการยืมศัพท์ คือการยืมท้ังรูปคําและความหมายของคําภาษาต่างประเทศ (วัลยา ช้างขวัญยืน 
และคณะ 2553: 105) เป็นการนําคําภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย โดยเขียนรูปคําเป็นภาษาไทยถ่ายถอดตาม
เสียงของคําให้มีความเหมือน หรือใกล้เคียงกับคําตามภาษาเดิมมากท่ีสุด  

จากการศึกษาพบการยืมคํารูปแบบการทับศัพท์เป็นจํานวน 66 คํา คิดเป็นร้อยละ 21.36 
 

           ตัวอย่างที่ 1 “...ปีนี้มีมอยเจอร์ไรเซอรอ์อกมาต้อนรับปีใหม่ Pure Vitality Skin Renewing Cream 
(50ml./2,500฿) เป็นสูตรบํารุงผิว ให้ผิวเปล่งปลั่งมีสุขภาพดี เค้าใช้สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี และน้ําผึ้งมานูก้าฮนันี่
...” 

(จากเพจ FEONALITA วันที่ 14 มกราคม  2560) 
 

 คําว่า มอยเจอร์ไรเซอร์ เป็นคําภาษาต่างประเทศ รูปแบบคําทับศัพท์ท่ีเป็นการยืมท้ังรูปคําและความหมายของ
คําภาษาต่างประเทศโดยเขียนรูปคําเป็นภาษาไทยถ่ายถอดตามเสียงของคําให้มีความเหมือน หรือใกล้เคียงกับคําตาม
ภาษาเดิมมากท่ีสุด มาจากคําภาษาอังกฤษว่า moisturizerเป็นคํานาม หมายถึงสารที่ช่วยลดการสูญเสียน้ําออกจาก
ผิวหนังใน ซ่ึงช่วยให้รอยเหี่ยวย่นลดลง (อรัญญา มโนสร้อย และ จีรเดช มโนสร้อย 2556: 58) ในที่นี้นํามาใช้เรียก
เครื่องสําอางที่มีลักษณะเป็นของเหลว ใช้ทาผิวหน้าเพื่อบํารุงและให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้า 
 คําว่า มานูก้าฮันนี่ เป็นคําภาษาต่างประเทศ รูปแบบคําทับศัพท์ท่ีเป็นการยืมท้ังรูปคําและความหมายของ    
คําภาษาต่างประเทศโดยเขียนรูปคําเป็นภาษาไทยถ่ายถอดตามเสียงของคําให้มีความเหมือน หรือใกล้เคียงกับคําตาม
ภาษาเดิมมากที่สุด คําว่า Manuka มาจากรากศัพท์ภาษเมาลี หมายถึงชื่อของพรรณไม้ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ซ่ึงเป็นพืชท้องถิ่น
ของประเทศนิวซีแลนด์ และแทสเมเนีย (Reader’s digest great dictionary of English language 2001: 50)
ภาษาอังกฤษยืมมาใช้ร่วมกับคําว่า Honey ซ฿งหมายถึงน้ําผึ้งคําว่า Manuka Honey เป็นคํานาม หมายถึง น้ําผึ้งท่ีได้จาก
ดอกมานูก้า ในที่นี้ เป็นชื่อส่วนผสมหนึ่งที่ผู้ผลิตใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางท่ีใช้กับหน้าท่ีรีวิว บทความออนไลน์ 
สุขภาพน่ารู้ (2558: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของน้ําผึ้งมานูก้าไว้ว่า “น้ําผึ้งมานูก้ามีคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย” เมื่อใส่ส่วนผสมนี้เข้าไปในเครื่องสําอาง ทําให้เครื่องสําอางมีความโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ
ของผู้บริโภคได้ดีขึ้น 
 
 ตัวอย่างที่ 2 “ใครมาญี่ปุ่นพูดเลยว่าอย่าพลาดมาส์กตัวนี้ Minon Amino Moist Mask คือใช้ละหน้านุ่มเด้งดี
มาก ชุ่มชื่นสุดๆ อ่อนโยน ไม่มีสารก่อการระคายเคือง ตัวนี้ขายดีอันดับ 1 ในญี่ปุ่นเลย...” 

(จากเพจ I’m Mayyr วันที่ 8 มีนาคม 2560) 
 

 คําว่า มาส์ก เป็นคําต่างประเทศ รูปแบบคําทับศัพท์ ใช้คําภาษาอังกฤษแต่เขียนเป็นภาษาไทย มาจากคําว่า 
Mask (n) หมายถึง หน้ากาก (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 388) ในที่นี้นํามาใช้เรียกเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้าชนิดท่ีเป็น
แผ่นผ้า หรือกระดาษเนื้อหนา อุ้มน้ํา แช่ในของเหลวที่มีส่วนผสมของสารบํารุงผิวต่างๆ ใช้คลี่ออกแล้ววางลงบนผิวหน้า 
เม่ือครบกําหนดเวลาก็ลอกแผ่นมาส์กออก ล้างหน้าตามปกติ หรือตบผิวหน้าเบาๆ ให้สารบํารุงผิวซึมเข้าสู่ผิวหน้า 
 การใช้คํายืมรูปแบบการทับศัพท์ เป็นการใช้การสะกดคําด้วยรูปภาษาไทย ถ่ายถอดตามเสียงของคําในภาษา
เดิม เพื่อใช้เรียกเครื่องสําอาง หรือสารบํารุงผิวท่ีมาจากต่างประเทศ ซ่ึงมีการถ่ายถอดเสียงตามรูปคําในภาษาเดิม ทําให้
คําบางคํา ผู้รีวิวแต่ละคนเขียนไม่เหมือนกัน เช่น มาส์ก (พบในรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร์ท่ีใช้ชื่อเพจว่า I’m Mayyr) มาสค์ 
(พบในรีวิวของบิวต้ีบล็อกเกอร์ท่ีใช้ชื่อเพจว่า SpSaypan) ต้องอาศัยความเข้าใจของผู้อ่านจึงทราบว่าท้ังสองคําหมายถึง
เครื่องสําอางที่ใช้กับหน้าประเภทเดียวกัน 
2. การใช้คํายืมปนคําไทย (loan blending) 
 หมายถึงการใช้คํายืมโดยมีคําไทยผสมอยู่ด้วย ผลท่ีได้คือคํายืมปน (อมรา ประเสริฐรัฐสินธุ์ 2547: 207)  

จากการศึกษาพบการยืมคํารูปแบบการใช้คํายืมปนคําไทย เป็นจํานวน 45 คํา คิดเป็นร้อยละ 14.56 
 
ตัวอย่างที่ 1 “Guerlain Happy Glow spring 2017 makeup collection คอลเลคชั่นนี้ทําออกมาฉลอง

ครบรอบ 30 ปี เจ้าแป้งเม็ดไฮไลตM์eteorites นะคะ โด่งดังมาถึง 30 ปีแล้ว!!! ทุกอย่างในคอลนี้เป็น Limited Edition 
หมดเลย” 

(รีวิวจากเพจ FEONALITA วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

 คําว่า แป้งเม็ดไฮไลต์ เป็นคําภาษาต่างประเทศ รูปแบบคํายืมปนคําไทย เป็นการใช้คํายืมท่ีมีคําไทยผสมอยู่ด้วย 
คือคําว่า เม็ดแป้ง ผสมกับคําทับศัพท์ คําว่า ไฮไลท์ มาจากคําว่า highlight เป็นคํานาม หมายถึง แสงสะท้อนซึ่งปรากฏ
เป็นรูปภาพ จุดเด่น (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 288) ในที่นี้แป้งเม็ดไฮไลท์ คือเครื่องสําอางที่มีลักษณะเป็นแป้งอัดแข็ง
ก้อนกลมๆ เล็กๆ มีสีอ่อน อาจมีประกายหรือไม่มีก็ได้ ใช้เพิ่มความโดดเด่นให้กับหน้า มีวิธีใช้คือ ใช้แปรงปัดแป้งเม็ด
ไฮไลท์ให้ฝุ่นแป้งติดขนแปรง แล้วปัดลงบริเวณโหนกแก้ม หน้าผาก ดั้งจมูก ปลายคาง เนื่องจากเป็นบริเวณที่แสง       
ตกกระทบหน้า แสงจะสะท้อนกับแป้งที่ปัดทําให้หน้าโดดเด่น  
 

ตัวอย่างท่ี 2 “สีท่ีป่านชอบมากมีท้ังหมด 8 สีค่ะ แบรนด์นี้เป็นลิปจุ่มแมทท์ ท่ีไม่แห้งมาก ทาแล้วอย่าเพิ่งเม้ม
นะ ท้ิงไว้สัก 3 นาที ให้เซ็ตตัว และก็จะติดทนค่ะ” 

(รีวิวจากเพจ SpSaypan วันที่ 8 มีนาคม 2560) 
 

 คําว่า ลิปจุ่มแมทท์ เป็นคําภาษาต่างประเทศ รูปแบบคํายืมปนคําไทย เป็นการใช้คํายืมท่ีมีคําไทยผสมอยู่ด้วย 
คือคําว่า จุ่ม ผสมกับคําทับศัพท์ คําว่า ลิป มาจากคําว่า Lip เป็นคํานาม หมายถึง ริมฝีปาก (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 365) 
และคําทับศัพท์คําว่า แมทท์ มาจากคําว่า matte เป็นคําวิเศษณ์ หมายถึง มีสีด้าน (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 390)   
ลิปจุ่มแมทท์ หมายถึงลิปสติกเนื้อครีมแบบแท่งจุ่มชนิดเนื้อแห้ง เนื้อครีมจะแห้งไวหลังจากทาลงบนริมฝีปาก สีท่ีติด    
บนปากเป็นสีด้านไม่มันเงา ใช้ทาลงบนริมฝีปากด้วยการจุ่มแปรงลิปลงในแท่งลิปให้เนื้อครีมเคลือบแปรง แล้วดึงแปรงขึ้น 
ทาลงบนริมฝีปาก  
 การใช้คํายืมรูปแบบการใช้คํายืมปนคําไทย แสดงถึงการใช้คําภาษาไทยร่วมกับคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้
เรียก หรืออธิบายเคร่ืองสําอางที่ใช้กับหน้าท่ีรับเข้ามาจากต่างประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. การใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพ่ือกํากับคํายืม หรือคําที่สร้างขึ้น 
เป็นการใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคํายืม หรือคําภาษาไทยท่ีสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับคํา 

(อมรา ประเสริฐรัฐสินธุ์ 2547: 208) 
จากการศึกษาพบการยืมคํารูปแบบ การใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้น        

เป็นจํานวน 5 คําคิดเป็นร้อยละ 1.62 
 

 ตัวอย่าง “เป็นอีกแบรนด์ท่ีป่านชอบค่ะ และ ติด best of the year ปีท่ีผ่านมาด้วย ไม่ใช่แบรนด์ท่ีใช้แล้วคลีน
ได้ไวสุด แต่จุดนี้ชอบ เพราะมันเบา และ อ่อนโยนมาก เหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่าย และ ไม่ชอบอะไรที่มีความเป็น oil 
เยอะนะไม่มีน้ําหอม น้ํามัน แอลกอฮอล์ พาราเบน และสีสังเคราะห์ และไม่มี…สารก่อฟอง (foaming agent) และสาร
ลดแรงตึงผิว (surfactant) อ่อนโยนต่อดวงตา และปากเป็นพิเศษค่ะ” 

(รีวิวจากเพจ SpSaypan 15 มีนาคม 2560) 
 

คําว่า foaming agent เป็นคําภาษาต่างประเทศ รูปแบบการใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคําท่ีสร้าง
ขึ้น คือคําว่า สารก่อฟอง เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับคํา พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ      
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 143) ให้ความหมายของคําว่า foaming agent ไว้ว่าหมายถึง สารทําฟองซึ่งเป็นสารที่
เติมลงในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพื่อให้เกิดฟองเวลาใช้ ทําให้รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวได้ดี 

คําว่า surfactant เป็นคําภาษาต่างประเทศ รูปแบบการใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคําท่ีสร้างขึ้น 
เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับคํา พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 
298) ให้ความหมายของคําว่า surfactant ไว้ว่าหมายถึง สารลดแรงตึงผิว ซ่ึงเป็นสารที่ เติมลงไปในผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างไขมันของผิวหนัง หรือเพิ่มค่าการทําละลาย (อรัญญา มโนสร้อย และ จีรเดช มโนสร้อย 
2556: 28) 
             ผู้ผลิตบางรายอาจเติมสารก่อฟองและสารลดแรงตึงผิวลงในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ใช้กับหน้า เช่น น้ํายาล้าง
เครื่องสําอาง ซ่ึงทําให้ผู้บริโภคบางรายเกิดอาการแพ้ แต่เครื่องสําอางที่ผู้รีวิวกําลังรีวิวไม่ผสมสารก่อฟองและสารลดแรง
ตึงผิว จึงเหมาะสําหรับผู้บริโภคท่ีมีผวิบอบบาง แพ้ง่าย 
 ข้อสังเกต: จากการศึกษาคําภาษาต่างประเทศจากรีวิวเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้า พบการใช้คําภาษาอังกฤษใน
วงเล็บเพื่อกํากับคํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้น ในกรณีท่ีคํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้น เป็นคําศัพท์เฉพาะวงการ หรือเป็น
ศัพท์เทคนิค เช่น ชื่อสารเคมี ชื่อนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 
4. การปนรหัส (code mixing) 
 หมายถึงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ (เขียนเป็นอังกฤษ) ปนไปในข้อความที่เขียนด้วยภาษาไทย (อมรา ประเสริฐ
รัฐสินธุ์ 2547: 208)  
 จากการศึกษาพบการยืมคํารูปแบบการปนรหัส เป็นจํานวน 107 คํา คิดเป็นร้อยละ 55.02 
 
 ตัวอย่าง “... อันนี้คือ hair shadow ไว้สําหรับลงบริเวณที่ผมบาง เวลาไปงานหรือถ่ายรูปไรงี้ มันสามารถช่วย
คุณได้ค่ะ ช่างทําผมอันนี้แพรก็แนะนําน๊า! อันที่ถืออยู่เป็นสีออก ash ด้วย เขียนคิ้วก็สีสวย ใช้แล้วผมดูหนา หัวไม่เถิก 
ต้องทําความสะอาดดีๆสําหรับคนที่ใช่แต่ไม่ได้สระผมวันนั้น ไม่งั้นสิวขึ้น” 

 (รีวิวจากเพจ Pearypie: Make-up Artist/Theatrical Artist วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560) 
 

 คําว่า hair shadow เป็นคําภาษาต่างประเทศ รูปแบบการปนรหัส ท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษปนไปในรีวิว 
(บทความเชิงวิจารณ์) คําว่า hair เป็นคํานาม หมายถึง ผม ขน เส้นผม (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 275) shadow เป็นได้
ท้ังคํานามและคํากริยา หมายถึง เงา หรือทําให้มืดลง (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 619) ในที่นี้ hair shadow ใช้เรียก
เครื่องสําอางสําหรับคนที่มีหน้าผากกว้าง โคนผมบาง ใช้วาดให้เป็นเงาบริเวณหน้าผากด้านบนที่ชิดกับโคนผม ช่วยให้ผมดู
หนาขึ้น 
 คําว่า ash เป็นคําภาษาต่างประเทศ รูปแบบการปนรหัส ท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษปนไปในรีวิว คําว่า ash เป็น
คํานาม หมายถึง ขี้เถ้า อัฐิ (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 27) สี ash หมายถึง สีเทาๆ เหมือนเถ้าถ่าน เนื่องจากสีเครื่องสําอาง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เป็นเฉดสีเฉพาะตัว ท่ีมีลักษณะพิเศษ ผู้รีวิวจึงใช้คําภาษาต่างประเทศ รูปแบบการปนรหัสเพื่อช่วยอธิบายลักษณะของ   
สีนั้น  
 การใช้คํายืมรูปแบบการปนรหัส ใช้กับคําท่ีเป็นชื่อเฉพาะ หรือใช้กับสิ่งที่ไม่มีคําภาษาไทยสําหรับเรียกสิ่งนั้น 
แสดงถึงภูมิความรู้ของผู้รีวิวว่ามีความรู้ทางภาษาต่างประเทศ ทําให้ผู้รีวิวมีความน่าเชื่อถือ 
5. การสร้างศัพท์โดยแปลคํายืมแบบตรงตัว (loan translation) 
 หมายถึงการสร้างคําผสมข้ึนโดยให้ทุกส่วนสอดคล้องกับส่วนต่างๆ ในคํายืมภาษาอังกฤษ (อมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์ 2547: 208) 
 จากการศึกษาพบการยืมคํารูปแบบการสร้างศัพท์โดยแปลคํายืมแบบตรงตัว เป็นจํานวน 23 คํา คิดเป็นร้อยละ
7.44 
 

ตัวอย่างที่ 1 “เล่าย้อนไปถึงสมัยสาวๆ หน่อย ช่วงท่ียังไม่รู้จักผิวตัวเอง ใช้อะไรมั่วซ่ัวหน้าเยินเละเทะ จนมา
ค้นพบว่าท่ีผ่านมาเราคิดว่าเราผิวมัน แต่เปล่าเลยเรานี่ผิวขาดน้ําต่างหาก...” 

 (รีวิวจากเพจ FEONALITA 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
 

 คําว่า ผิวขาดน้ํา เป็นคําท่ีสร้างมาจากคําภาษาอังกฤษ มีกระบวนการในการสร้างศัพท์โดยแปลคํายืมแบบตรงตัว 
เป็นคําท่ีผสมข้ึนโดยทุกส่วนสอดคล้องกับส่วนต่างๆ ในคํายืมภาษาอังกฤษ คือคําว่า dehydrated skin คําว่า 
dehydrate หมายถึง การสูญเสียน้ําหรือความชื้น (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 147) คําว่า skin หมายถึง ผิว ผิวหนัง 
(สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 637) คํายืม Dehydrated skin แปลอย่างตรงตัวหมายความว่า ผิวขาดน้ํา  
 
          ตัวอย่างที่ 2 “ดินสอเขียนขอบตาท่ีลูกๆมักถามกันมาประจํา นุ่นชอบอยู่สองตัวคือ cosluxeกับ meilindaเลือก
ไม่ได้รักพี่เสียดายน้อง meilindaอาจจะมีไหลบ้างบางครั้งท่ีทาไม่รู้ทําไม แต่ก็ไม่ได้สาหัส...” 

(รีวิวจากเพจ Nunesupaluck วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

 คําว่า ดินสอเขียนขอบตา เป็นคําท่ีมาจากคําภาษาอังกฤษ มีกระบวนการในการสร้างศัพท์โดยแปลคํายืมแบบ
ตรงตัว เป็นคําท่ีผสมข้ึนโดยทุกส่วนสอดคล้องกับส่วนต่างๆ ในคํายืมภาษาอังกฤษ คือคําว่า Pencil Eyeliner คําว่า 
Pencil หมายถึง ดินสอ (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 476) คําว่า Eye (n) หมายถึง ตา, นัยน์ตา (สฤษดิคุณ กิติยากร 
2550: 211) คําว่า liner (n) หมายถึง เส้น หรือ สาย (สฤษดิคุณ กิติยากร 2550: 364)  ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ใช้เขียน,วาด
เป็นเส้น คํายืม Pencil Eyeliner แปลอย่างตรงตัวหมายความว่า ดินสอเขียนขอบตาเพื่อทําให้เกิดเส้น เป็นรูปตาท่ีชัดเจน
สวยงาม 
 ข้อสังเกต: การสร้างศัพท์โดยแปลคํายืมแบบตรงตัวเกิดในกรณีท่ีคําในภาษาเดิมนั้นยากต่อการออกเสียงของ 
คนไทยการเขียนเป็นทับศัพท์โดยเลียนเสียงคําตามรูปภาษาเดิมทําได้ยากประกอบกับเป็นคําท่ีรับเข้ามาใช้ในภาษาไทยจน
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้ว จึงมีการสร้างศัพท์โดยแปลคํายืมแบบตรงตัวขึ้น 
 ผลการศึกษาคําภาษาต่างประเทศในรีวิวเครื่องสําอางท่ีใช้กับหน้า ศึกษาการยืมคําและการบัญญัติศัพท์       
จากรีวิวเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้าของบิวตี้บล็อกเกอร์ จํานวน 75  รีวิว พบการยืมคําและการบัญญัติศัพท์ประเภทต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น สรุปตามตารางได้ดังน้ี 

รูปแบบของการยืมคําและบัญญัติศัพท์ จํานวนคําท่ีพบ ค่าร้อยละ 
1. การทับศัพท์ หรือการยืมศัพท์  66 21.36 
2. การใช้คํายืมปนคําไทย  45 14.56 
3. การใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้น 5 1.62 
4. การปนรหัส  170 55.02 
5. การสร้างศัพท์โดยแปลคํายืมแบบตรงตัว  23 7.44 

รวม 309 100 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาคําภาษาต่างประเทศในรีวิวเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้า ศึกษาการยืมคําและการบัญญัติศัพท์      
จากรีวิวเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้าของบิวต้ีบล็อกเกอร์ จํานวน 75 ตัวบท มีคําภาษาต่างประเทศ 309 คํา จําแนกคํา
ภาษาต่างประเทศที่พบตามการยืมคําและการบัญญัติศัพท์ประเภทต่างๆ ได้เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การทับศัพท์ 
(transliteration) หรือการยืมศัพท์ (lexical borrowing) พบจํานวน 66 คํา คิดเป็นร้อยละ 21.36 2) การใช้คํายืมปน 
คําไทย (loan blending) พบจํานวน 45 คํา คิดเป็นร้อยละ 14.56 3) การใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคํายืม 
หรือคําท่ีสร้างขึ้น พบจํานวน 5 คํา คิดเป็นร้อยละ 1.624) การปนรหัส (code mixing) พบจํานวน 170 คํา คิดเป็นร้อยละ 
55.02 5) การสร้างศัพท์โดยแปลคํายืมแบบตรงตัว (loan translation) พบจํานวน 23 คํา คิดเป็นร้อยละ 7.74 จาก
งานวิจัยของ อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2547) ท่ีได้ทําการศึกษาวิวัฒนาการของการยืมคําและการบัญญัติศัพท์ในสังคมไทย 
ได้สรุปการปรากฏของรูปแบบการยืมคําและการบัญญัติศัพท์ไว้ 9 รูปแบบ แต่ในงานวิจัยน้ีพบเพียง 5 รูปแบบ รูปแบบที่
ไม่พบ คือการสร้างคําศัพท์ใหม่โดยขยายความหมายของคําท่ีมีอยู่แล้ว เนื่องจากคําท่ีใช้เรียกเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้า 
โดยมากเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีรับเข้ามาจากต่างประเทศ ไม่พบการสร้างศัพท์เชิงจํากัดความ คือการสร้างคําเพื่อให้
เทียบเท่าคํายืมแต่มีลักษณะไม่เป็นศัพท์เฉพาะ เพราะมีความยาวเหมือนคําอธิบายหรือคําจํากัดความ เช่น “กําลังลมที่
ใช้ได้เต็มท่ี” (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2547: 208) เนื่องจากลักษณะของภาษาที่ใช้ในรีวิวมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆ ไม่พบ
การสร้างคําศัพท์ใหม่โดยใช้คําบาลีสันสกฤตและไม่พบการใช้คํายืมปนคู่คําไทย (เช่น ใช้ กรดน้ําส้ม, กรดแอซตีิก คู่กัน)  
 ผลการศึกษา พบการยืมคํารูปแบบการปนรหัส (code mixing) มากท่ีสุด ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า เนื่องจากรีวิว
เครื่องสําอางที่ใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวต้ีบล็อกเกอร์ท่ีศึกษา เป็นการรีวิวประสบการณ์การใช้เครื่องสําอางซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่ และมาจากต่างประเทศ จึงพบการใช้คํายืมรูปแบบการปนรหัส กับคําท่ีเป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อของ
เครื่องสําอาง สารท่ีผสมลงไปในเคร่ืองสําอาง หรือย่ีห้อเครื่องสําอาง เป็นต้น เพราะยังไม่มีการสร้างคําภาษาไทยข้ึนเพื่อ
ใช้เรียกแทนสิ่งนั้น  

รูปแบบที่พบรองลงมาคือการยืมคํารูปแบบ การทับศัพท์ (transliteration) หรือการยืมศัพท์ (lexical 
borrowing)เป็นการใช้การสะกดคําด้วยรูปภาษาไทย ถ่ายถอดตามเสียงของคําในภาษาเดิม เพื่อใช้เรียกเครื่องสําอาง 
หรือสารบํารุงผิวท่ีมาจากต่างประเทศ ซ่ึงมีการถ่ายถอดเสียงตามรูปคําในภาษาเดิม ทําให้คําบางคํา ผู้รีวิวแต่ละคนเขียน
ไม่เหมือนกัน เช่น มาส์ก (พบในรีวิวของบิวต้ีบล็อกเกอร์ ท่ีใช้ชื่อเพจว่า I’m Mayyr) มาสค์ (พบในรีวิวของบิวต้ีบล็อก
เกอร์ ท่ีใช้ชื่อเพจว่า SpSaypan) ต้องอาศัยความเข้าใจของผู้อ่าน จึงทราบว่าท้ังสองคําหมายถึงเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้า
ในกลุ่มเดียวกัน สอดคล้องกับท่ี วัลยา ช้างขวัญยืน (2553: 111) ได้กล่าวถึงการปรับคํายืมให้เข้ากับภาษาผู้รับว่า เม่ือผู้รับ 
ยืมคํามาจากภาษาผู้ให้ ภาษาผู้รับจะพยายามปรับระบบเสียงและระบบการเขียนคําท่ียืมมาให้กลมกลืนกับคําอ่ืนๆ ของ
ผู้รับภาษา ประเด็นที่ผู้ศึกษาคํายืมควรตระหนัก คือ คําท่ียืมจากภาษาผู้ให้มาใช้ในภาษาผู้รับแล้ว ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของคําในคลังคํา (lexicon) ของภาษาผู้รับ ไม่ใช่คําของภาษาผู้ให้อีกต่อไป จึงสรุปได้ว่า ท้ังคําว่า มาส์ก และ มาสค์ ต่างก็
เป็นส่วนหนึ่งของคําศัพท์ท่ียืมมาจากภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้เรียกแทนเครื่องสําอางที่ใช้กับหน้าชนิดเดียวกัน 

ประโยชน์ของานวิจัยนี้ คือทําให้ได้เห็นรูปแบบของการยืมคําท่ีพบน้อยที่สุดคือการใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บ
เพ่ือกํากับคํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า เนื่องจากรูปแบบการใช้ภาษาของรีวิว เป็นการใช้ข้อความขนาดสั้น 
กระชับ เน้นการบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ใช้จริง คือบิวตี้บล็อกเกอร์ ดังนั้นจึงไม่ค่อยพบการยืมคําในรูปแบบการใช้คํา
ภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับคํา เนื่องจากการยืมคําในรูปแบบการ
ใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้น มักเป็นคําศัพท์เฉพาะวงการ หรือเป็นศัพท์เทคนิค เช่น  
ชื่อสารเคมี ชื่อนวัตกรรมใหม่ ซ่ึงผู้รีวิวมุ่งเน้นการบอกเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าของตนเองมากกว่าการบอกข้อมูล
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ จึงพบการยืมคําในรูปแบบการใช้คําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพ่ือกํากับคํายืม หรือคําท่ีสร้างขึ้น
น้อยที่สุด 

นอกจากนั้น การยืมคําและการทับศัพท์ท้ัง 5 รูปแบบท่ีพบในรีวิวเคร่ืองสําอางที่ใช้กับหน้าแสดงถึงอิทธิพลของ
การรับวัฒนธรรมด้านความงามจากต่างประเทศเข้ามาในวัฒนธรรมไทย ดังที่อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2547: 187) ได้กล่าว   
ไว้ว่า “การยืมศัพท์ มีวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงคือการรับเอามโนทัศน์ใหม่ คือการรับวัฒนธรรมใหม่ ดังนั้น การยืมศัพท์จึงถือ
เป็นการยืมวัฒนธรรม”ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าในสังคมปัจจุบัน คนไทยก็มีการเลียนแบบการแต่งหน้าของชาวต่างชาติ และ
มีค่านิยมความงามที่เปลี่ยนไปตามค่านิยมต่างชาติ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป: การยืมคําถือเป็นการยืมวัฒนธรรม ดังนั้นจึงควรศึกษาต่อไปถึงการรับเอาวัฒนธรรม 

ด้านความงามจากต่างประเทศเข้ามาในวัฒนธรรมไทย ว่าส่งผลต่อภาพความงามในอุดมคติของคนในสังคมอย่างไร 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป: ผู้วิจัยพบว่ารีวิวเคร่ืองสําอางที่ใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร์ 

มีการสร้างคําใหม่ เพื่อใช้เรียกเครื่องสําอาง หรือนวัตกรรมที่รับเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น คําว่า ดินสอเขียนคิ้ว น้ําตบ 
ฟ้ืนบํารุง เป็นต้น จึงควรศึกษาการสร้างคําใหม่จากรีวิวเคร่ืองสําอางทที่ใช้กับหน้าจากรีวิวของบิวต้ีบล็อกเกอร์ต่อไป 
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ปัญหาทางกฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน ในตําบลบางชนั อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุรี 
The Local Fishermen’s Legal Problems in Bang Chan, Klung, Chantaburi 

ชินะกานต์ แสงอํานาจ, มัลลิกา พินิจจันทร์, นิสิตา เศรษฐาไชย 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายของชาวประมงพื้นบ้านในตําบลบางชัน อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยผลการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหากฎหมายของ
ชาวประมงในอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
 งานวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary 
study) และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวประมงพื้นบ้านในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี จํานวน 68 คน ผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดปลายเปิด 
(Open-ended Questionnaires) และแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Questionnaires) แบบสอบถาม
ทัศนคติแบบ Likert Type Scale สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย 
 จากการวิจัยพบว่าชาวประมงในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ในการประกอบ
อาชีพ เพราะมีลักษณะเป็นป่าชายเลน ซ่ึงรายได้หลักของประชากรในตําบลมาจากการทําประมงด้วยเคร่ืองมือหลักรอ
หรือหลักเคยซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่ทางภาครัฐตีความว่าเป็นเครื่องมือที่
คล้ายคลึงกับเคร่ืองมือ “โพงพาง” ซ่ึงเป็นเครื่องมือต้องห้าม มิให้ใช้ในการทําประมง มาต้ังแต่ พ.ศ.2521 เมื่อพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ.2558 ใช้บังคับได้ปรับให้มีอัตราโทษสูงและตีความกว้างขึ้น กล่าวคือห้ามมีไว้ในครอบครองเพื่อ
ทําการประมง มิเช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงหากมีการบังคับใช้อย่างเด็ดขาดจะส่งผลกระทบต่อชาวประมงใน
ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพในพื้นท่ีได้ประกอบกับ มาตรา 34 ของ
พระราชบัญญัติเดียวกันนี้ยังกําหนดเขตการทําประมงชายฝั่งมิให้ออกไปเกินระยะ 3 ไมล์ทะเล ซ่ึงด้วยสภาพภูมิประเทศ
ของพื้นที่ชายทะเลบางส่วนใน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นโคลนเลนไม่เหมาะแก่การทําประมง หากชาวประมง
ออกไปนอกเขตดังกล่าวก็จะมีความผิดทางกฎหมาย ชาวประมงพื้นบ้านจึงอยู่ในภาวะที่ถูกจํากัดท้ังการทําประมงในพื้นที่
ของตนและไม่สามารถออกไปทําประมงในเขตของประมงพาณิชย์ได้  
 สําหรับแนวทางแก้ไขของปัญหาการถูกจํากัดเคร่ืองมือการทําประมง ชาวประมงมีความเห็นว่าควรให้มีการใช้
เครื่องมือหลักรอหลักเคยได้โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและทําให้ชาวประมง
สามารถเลี้ยงชีพต่อไปได้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการกําหนดพื้นที่ชายฝั่งสามารถทําได้โดยให้คณะกรรมการประมง
จังหวัดจันทบุรี ประกาศกําหนดเขตพื้นที่ของประมงพื้นบ้านให้ไกลออกไปเกินกว่า 3 ไมล์ทะเล แต่ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล
ตามที่กฎหมายกําหนด 
คําสําคัญ: ปัญหา, กฎหมาย, ประมงพ้ืนบ้าน 
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Abstract 
 

 This objectives of this article were to present and to resolve the legal problems of the local 
fishermen in Bang Chan, KlungDistrict, Chantaburi Province. The result is the part of the research on 
Legal problems of the fishermen in Klung District, Chanthaburi province. 
 The research was Mixed methods  by Documentary study and Field Study. The questionnaire 
and the interview guide were used with simple local fishermen 68 persons in Bang Chan Village, 
Kulng, District, Chanthaburi province and key informants15 persons. The methodsare open-ended 
Questionnaires ,Closed-ended Questionnaires and Likert Type Scale. The statistics for analysis were 
percent and mean. 
 This study found that fishermen in Bang Chan village had limitation to work because this area 
was the area of mangroves and wetland which came under national forest reservation area. 
Moreover, the main income of the traditional fishing communities and trawlers in Bang Chan village 
came from fishing with traditional trawl gear. However, traditional trawl gear, “Phong-Pang” (a fish 
trap consisting of a long net laid across part of a river) was illegal since 1978 and imposed increased 
penalty for illegal traditional trawl gear under the Fisheries Act B.E. 2558 (2015). Fishermen from Bang 
Chan village in Klung district concerned over the government’s measures to curb illegal fishing. They 
believed the regulation would harm villagers who caught fishes to make incomes to feed their 
families. And section 34 of the Act, Fishermen could do fishery only 3 nautical mile, It’s illegal. But 
the coast was full of mud with limited area, the local fishermen could not go fishing in other 
commercial fishing areas.  
 In this research ,the author’s recommendation is to establish new legislation to allow the 
local fishermen to use the traditional trawl gear undrer in state’s control. And The Provincial Fisheries 
Committee shall have notifications pursuant to expand artisanal fishing zone but not more than 12 
nautical mile. 
Keywords: problems, legal, local fishing  
 
บทนํา 
 การประมงเป็นอาชีพที่มีความสําคัญอาชีพหนึ่งของประเทศไทย (ยานยนต์ สราญรมย์, 2557) จากการสํารวจ
รายได้ของครัวเรือนการทําประมงขนาดเล็กของสํานักงานสถิติแห่งชาติและกรมประมงในปี 2543 ระบุว่ามีชุมชน
ชาวประมงทั่วประเทศ 3,797 ชุมชน ประกอบด้วยครัวเรือนที่ทําประมงขนาดเล็ก 53,343 ครัวเรือน (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2543) ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันสูงทําให้มีการใช้เครื่องมืออันทันสมัยในการหาปลามากขึ้น 
รวมถึงการมีนายทุนในกลุ่มประมง ย่ิงทําให้ชาวประมงเจ้าของเรือท่ีต้องออกเรือเองนั้นต้องมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ประกอบ
กับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทําให้ชาวประมงประสพปัญหาจับปลาได้น้อยลง เพราะแหล่งน้ํามีมลพิษทําให้สัตว์น้ําไม่
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เมื่อสัตว์น้ําลดจํานวนลง รายได้ของชาวประมงที่ไม่แน่นอนอยู่แล้ว จึงย่ิงลดลง ทําให้เกิดปัญหา
หนี้สิน ความเครียด และเป็นปัญหาครอบครัวตามมา 
 อย่างไรก็ตามขณะที่ชาวประมงต้องการหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพ ภาครัฐก็ต้องการที่จะคุ้มครองทรัพยากรทาง
ประมงประกอบกับแรงกดดันจากสังคมระหว่างประเทศที่ต้องการผลักดันให้การประมงมีความเป็นสากล ทางรัฐบาลจึงได้
เร่งแก้ไขกฎหมายภายในประเทศและออกมาตรการควบคุมการประมงของไทย เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมระหว่าง
ประเทศ แต่ในขณะเดียวกันความพยายามที่จะพัฒนากฎหมายที่ควบคุมการประมงของไทยและความพยายามแก้ปัญหา



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เพ่ือให้การประมงไทยเป็นที่ยอมรับในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศ กลับส่งผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้กับ
ชาวประมงไทย เช่น ในมาตรา 34 ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ท่ีกําหนดมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการ
ประมงพื้นบ้าน ทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง ซ่ึงเป็นการจํากัดบริเวณพื้นที่ในการทําประมงพื้นบ้านไว้เพียง 3 
ไมล์ทะเล ทําให้เรือประมงพื้นบ้านที่ในอดีตเคยออกเดินเรือเพื่อทําการประมงได้ไกลชายฝ่ัง ต้องถูกจํากัดพ้ืนที่ เพิ่มการ
แข่งขันระหว่างเรือประมงด้วยกันเองให้สูงขึ้นอีกทั้งส่งผลกระทบต่อรายได้ท่ีลดลง ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ทําการศึกษา
ได้แก่พ้ืนที่ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีลักษณะเฉพาะตัวท้ังในด้านสภาพ
ภูมิศาสตร์และวิถีชีวิต โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “หมู่บ้านไร้แผ่นดิน” เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกสร้างบ้านเรือน
อยู่ในน้ําและประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก โดยอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทําประมงที่ได้รับการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษในการจับสัตว์น้ํา  
 โดยประโยชน์จากการวิจัยทําให้ทราบปัญหากฎหมายและทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับ
ชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน ตําบลบางชัน ในอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง  
 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (People Participation Theory) (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนมีความสําคัญดังนี ้
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิพ้ืนฐานอันชอบธรรมของคนทุกคนที่ต้องเคารพให้การยอมรับ และ   
ยกย่อง โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกเกี่ยวกับการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 
 2. งานพัฒนาเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจํานวนมาก จําเป็นต้องให้คนหมู่มากเหล่านี้มีสิทธ์ิมีเสียง
ในการแสดงออก 
 3. กลยุทธ์ท้ังหลายในการพัฒนาที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากจน และ
ในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลให้กลุ่มคนผู้ได้เปรียบมีโอกาสมากขึ้น จึงจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาใหม่ โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนมากขึ้น 
 4. ประสบการณ์ท่ีผ่านมาพบว่า มีโครงการจํานวนไม่น้อยท่ีประสบความสําเร็จ โดยอาศัยวิธีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในรูปของการวมกลุ่ม และจัดต้ังองค์กรประชาชน ในขณะเดียวกัน มีตัวอย่างของโครงการการทีล้มเหลวจํานวนมาก 
อันเนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม หรือของกลุ่ม (Group action) อันเป็น
ผลมาจากความรู้สึกผูกพันของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของเขา และในขณะเดียวกันก็ได้
ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจําเป็น 
 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน ย่ิงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าไหร่     
ย่ิงแสดงว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากย่ิงขึ้น 
 7. ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองนั้นต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าให้โอกาสแก่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา ย่อมช่วยให้โครงการต่างๆ สนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ได้ดีกว่า    
 8. การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยให้การปฏิบัติการทางสังคม (Social action) เป็นไปอย่างสงบสันติ 
ก่อให้เกิดรปูแบบการเปลี่ยนแปลงที่มีระเบียบ เป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย 
 9. เป็นนโยบายของรัฐในปัจจุบัน ท่ีให้ทุกโครงการที่ลงสู่ชนบท ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนตามปรัชญา
ของการพัฒนา  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใช้ในการปกครองประเทศ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้นําหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสีเขียว ในด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
มาบัญญัติไว้ด้วย โดยปรากฏอยู่ใน มาตรา 57 และมาตรา 58  โดยมีใจความสําคัญว่า รัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มี
พ้ืนที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย การอนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือ
จัดให้มีการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและย่ังยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้น
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดําเนินการหรืออนุญาต และรัฐต้องระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชน  สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้องดําเนินการให้มี
การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า  
  (ยานยนต์ สราญรมย์ : บทคัดย่อ) การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการทําประมงทะเลอยู่ในความ
รับผิดชอบของหลายหน่วยงาน การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมมีความซํ้าซ้อนกัน ขาดการบูรณาการในการดําเนินการตามภารกิจหน้าท่ี จึงทําให้การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและการทําประมงทางทะเลไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทะเล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 66 ได้บัญญัติรับรอง
สิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ยังไม่มีบทบัญญัติใน
เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการทําประมงทางทะเล การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงควรนําเรื่องการจัดต้ังหน่วยงานกลางของประเทศมาเลเซีย
และประเทศออสเตรเลีย ท่ีทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทะเล 
มาปรับใช้ในการบริการจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย ควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมงโดยให้มี
บทบัญญัติท่ีให้อํานาจแก่ฝ่ายบริหารในการออกกฎที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและควรปรับปรุงกฎหมายประมงให้มีบทบัญญัติ
รับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเลให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  
วิธีดําเนนิการวิจัย  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวกับกฎหมายของ
ชาวประมงพื้นบ้านใน ตําบลบางชัน อําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary study) 
กฎหมาย ตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลออนไลน์ และการศึกษา
ภาคสนาม (Field Study) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ และการสนทนากลุ่มโดยมีขั้นตอนตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 ขั้นตอนที่ 1 กําหนดพื้นที่ทําการวิจัยได้แก่  ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นชุมชนที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านภูมิศาสตร์ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของคนในชุมชนเกือบท้ังหมดเป็นชาวประมงที่อาศัยการทํา
ประมงพ้ืนบา้นเพื่อเลี้ยงชีพ และมีสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายอย่างชัดเจน  
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) กฎหมาย ตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลออนไลน์ เพื่อศึกษาแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต 
ศึกษาลักษณะของชุมชนบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้มีความพร้อมในด้านความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพและ
ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมง ในหมู่บ้านบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
 ขั้นตอนที่ 3 สร้างแนวคําถาม ซ่ึงเป็นคําถามชนิดแบบปลายเปิด เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
โดยยึดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นกรอบในการสร้างแนวคาํถาม 
 ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่ภาคสนามในการเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ และการสนทนากลุ่มดังนี้ 
  1. ใช้แบบสอบถามถามคําถาม ชาวประมงในชุมชนชาวประมงบางชัน ตําบลบางชัน อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 68 คน 
  2. สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องกฎหมายและนโยบายการแก้ไข
ปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2559 จํานวน 2 คน 
  3. สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้เข้าร่วมเวทีประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกําหนด
ประมง พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยองวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2559 จํานวน 3 คน 
  4. สนทนากลุ่ม ท่ีชุมชนบางชันตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 8 คน 
  5. สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้นําชุมชนและชาวประมง ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2 คน 
 ขั้นตอนที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม 
จดบันทึก เพื่อศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งปัญหากฎหมายโดยตรงและปัญหาข้อเท็จจริง ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้
เกิดปัญหาขึ้น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน 
 ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลและอธิปรายผล  

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ กลุ่มที่ 1 ประชากรชาวประมงที่อาศัยอยู่ในตําบลบางชัน 
เขตอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี จํานวน 68 คน โดยเครื่องมือชนิดแบบสอบถาม กําหนดความเชื่อม่ันท่ี 90 %  ความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 10 % กลุ่มที่ 2 ได้แก่ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 7 คน  โดยการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้
ข้อมูลท่ีได้มีความน่าเชื่อถือและได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพื่อสัมภาษณ์ด้วยคําถามชนิดปลายเปิด ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 คน 
2. ชาวประมงที่อาศัยและทําประมงในพื้นที่ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 คน 
4. ผู้อํานวยการประมงจังหวัด จันทบุรี 2 คน 
5. กรรมการประมงจังหวัด จันทบุรี 1 คน 
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล 1 คน 

 และกลุ่มท่ี 3 ใช้การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม 8 คน ในประเด็น “ปญัหาทางกฎหมายของชาวประมงในตําบล
บางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี” และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้แก่ 
      1. ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 คน 
      2. ผู้นําชุมชนท้ังที่เป็นที่ไม่เป็นทางการ 1 คน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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      3. ชาวประมงที่อาศัยอาศัยและทําประมงในพื้นที่ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 5 คน 
      4. เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 คน  

เครื่องมือที่ใช้และอุปกรณ์ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) และ
แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Questionnaires)  แบบสอบถามทัศนคติแบบ Likert Type Scale โดย
เนื้อหาของแบบสอบถาม โดยจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของชาวประมงเช่น เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ ประเภทของเรือที่ใช้ ส่วนที่ 2 สภาพปัญหากฎหมายด้านต่างๆของชาวประมง และส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะ     
 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ อุปกรณ์ในการจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล            

การวิเคราะห์ข้อมูล      
 ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในประเด็นวีถีชีวิตของประมงพื้นบ้าน และสภาพปัญหา
ทางกฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหา นําข้อสรุปท่ีได้เสนอในเชิงพรรณนา 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าสถิติเบื้องต้น 1. หาคา่ร้อยละ (Percent) 2. หาค่าเฉลี่ย (Mean) 

มีการกําหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ดังต่อไปน้ีคือ X แทน คะแนนเฉลี่ย SD แทน       
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน n แทนจํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง Z แทน ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติe
แทนความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 
 โดยการเก็บข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่างจากชาวประมง บ้านโรงไม้ ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
เนื่องจากไม่ทราบจํานวนชาวประมงในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ท่ีแน่นอน ดังนั้นจึงคํานวณขนาดตัวอย่าง
แบบไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 90 %  ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10 % 
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ดังนั้นตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 68 คน 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของชาวประมงพื้นบ้าน ตําบลบางชัน อําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี ผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 68 คน จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อ 1 เดือน ประเภทของเรือที่ใช้ในการ    
ทําประมงพบว่าชาวประมงพื้นบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 และเป็นเพศหญิง 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 มีอายุระหว่าง 20 ปี  - 40 ปี  จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 อายุระหว่าง 41 ปี  - 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 64.70 และมีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.10 ด้านวุฒิการศึกษา มีชาวประมงพื้นบ้าน    
ในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับการศึกษา จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 44 คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.70 ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 และไม่มี
ชาวประมงพื้นบ้านในกลุ่มตัวอย่างท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ 1 เดือน พบว่า
ชาวประมงพื้นบ้านผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท มีจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 มีรายได้
ตั้งแต่ 10,000 บาท – 20,000 บาท มีจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 มีรายได้ต้ังแต่ 20,001 บาท – 30,000 บาท
มีจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 และไม่มีชาวประมงพื้นบ้านในกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยเกิน 
30,000 บาท ต่อเดือน ในด้านประเภทของเรือที่ใช้ในการทําประมงพบว่าชาวประมงพ้ืนบ้านผู้ตอบแบบสอบถามที่ทําการ
ประมงโดยไม่ใช่เรือ มีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ชาวประมงพื้นบ้านผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เรือไม่มีเครื่องยนต์ 
มีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ชาวประมงพื้นบ้านผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เรือมีเครื่องยนต์นอกเรือ (เรือหางยาว)  
มีจํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40 และชาวประมงพื้นบ้านผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เรือมีเครื่องยนต์ในเรือมีจํานวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

250

 ตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ทําให้พบปัญหาทางกฎหมายของชาวประมงพื้นบ้านในตําบลบางชัน 
อําเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้  
1. ปัญหาถูกจํากัดเครื่องมือในการทําประมง  
 ชาวประมงพื้นบ้านในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ใช้ภูมิปัญญาที่มีจากบรรพบุรุษในการจับสัตว์น้ํา
โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการตกปู ตกปลาได้แก่ลอบปู หรือแร้ว แต่ท่ีชาวประมงแทบทุกครัวเรือนใช้เป็นหลักก็คือ “หลักเคย” 
ซ่ึงมีเสาไม้สองเสาตั้งห่างกันแล้วกางอวนตรงกลาง โดยหลักเคยนี้ เป็นเครื่องมือประจําท่ี ท่ีไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 
วิธีการใช้งานชาวประมงต้องมากางอวนและมาเก็บกู้เม่ือถึงเวลา ซ่ึงจะตั้งไว้หลายหลัก มีลักษณะเป็นช่องๆ หลายช่อง
เรียงกันเรียกว่าตับ ซ่ึงในหนึ่งตับนั้น มีเจ้าของหลายคน กล่าวคือชาวประมงจะแบ่งกันว่าของใครช่องใดและจะมาวางอวน
ท่ีช่องของตนโดยสลับเวลากับช่องอื่นๆ ซ่ึงการใช้เครื่องมือชนิดนี้ไม่สามารถทําได้ตลอดเดือนเพราะจะมีช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ํา
ลงที่ชาวประมงเรียกว่า หัวน้ํา กลางน้ํา หางน้ํา และน้ําเสียหรือน้ําตาย ช่วงหัวน้ําหมายถึงระดับน้ําข้ึนมาไม่มากนัก ช่วง
กลางน้ําระดับน้ําจะขึ้นสูงสุด ช่วงหางน้ําระดับน้ําจะลดลง และช่วงน้ําเสียหรือน้ําตายจะเป็นช่วงที่ระดับน้ําตํ่าท่ีสุดและไม่
มีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่สามารถใช้เครื่องมือหลกัเคยนี้ได้ จึงเป็นการพักฟื้นหรือเว้นระยะให้สัตว์น้ําได้ขยายพันธุ์ไปในตัว  
 ในทางกฎหมายเครื่องมือที่เรียกว่าหลักเคยนี้ ถูกตีความอยู่ในคํานิยามของ เครื่องมือ “โพงพางหรือเครื่องมือที่
มีความใกล้เคียงกัน” ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่กฎหมายห้ามมิให้ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2521 ซ่ึงขณะนั้นระวางโทษยังไม่มากนัก แต่
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้บัญญัติว่า “มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซ่ึง
เครื่องมือทําการประมง ดังต่อไปนี้ (1) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นที่มี
ลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน”“มาตรา 146 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 67 (1) ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึง     
ห้าแสนบาทหรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์นํ้าท่ีได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า” 
 กรณีดังกล่าวเป็นการกําหนดโทษสูงขึ้น ในเชิงลงโทษเพื่อมิให้มีการกระทําความผิด แต่หากพิจารณาในมุมมอง
ของชาวประมงพื้นบ้านท่ีประกอบอาชีพในลักษณะหาเช้ากินค่ํา หรือพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวแต่มิได้มีลักษณะ
แสวงหากําไรคราวละมากๆอย่างประมงพาณิชย์ จึงถือว่าเป็นระวางโทษที่หนักมากสําหรับชาวประมงพื้นบ้าน ส่วนสาเหตุ
ท่ีมีการบัญญัติกฎหมายห้ามการใช้เครื่องมือโพงนั้น ชาวประมงระบุว่าเป็นเพราะเกิดจาการรับฟังข้อมูลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่
ระบุว่าเครื่องมือโพงพางทําลายตัวอ่อนสัตว์นํ้าและทําให้สัตว์น้ําสูญพันธุ์ ซ่ึงชาวประมงตั้งข้อสังเกตว่า แต่ละท้องที่มีสภาพ
ภูมิประเทศแตกต่างกัน พันธุ์สัตว์น้ําก็แตกต่างกันไปดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ท่ีเครื่องมือชนิดหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับ
สถานที่หนึ่งแต่อาจจะเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้โดยไม่ทําลายทรัพยากรในอีกท้องที่หนึ่งหรือท้องที่อ่ืนๆ ชาวประมงจึง
อยากให้มีการทําวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ หรือเก็บสถิติประมง ในพื้นที่ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
 สําหรับในทางกฎหมายเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ดําเนินการรื้อถอนโพงพางในจังหวัด
จันทบุรีไปในหลายอําเภอด้วยกัน ซ่ึงส่วนมากสมัครใจรื้อถอนเองโดยรัฐให้ความช่วยเหลือในบริเวณพื้นที่ตําบลบางชันก็มี
การรื้อถอนไปแล้วบางส่วนแต่ไม่สามารถให้รื้อออกไปทั้งหมดได้เพราะชาวประมงจะได้รับผลกระทบมาก ซ่ึงในกรณีนี้ก็
แสดงให้เห็นว่าชาวประมงเองก็ต้องการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย มิได้ต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายไปเสียท้ังหมดแต่ยังไม่
สามารถเลิกใช้เครื่องมืออย่างเด็ดขาดได้ เพราะยังไม่มีอาชีพอื่นมารองรับ และไม่มีรายได้เลี้ยงชีวิต  
  

“รายได้ไม่แน่นอน บอกไม่ได้ ช่วงต่ําสุดคือได้แค่กับข้าว ไม่พอขาย 
บางทีลงทุนไปหนึ่งร้อยบาท ได้มาไม่ถึงหนึ่งร้อย แต่ได้กับข้าว” 

(ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 “ในหนึ่งตับมีหลายเจ้า นาย ก. 1 ช่อง นาย ข. 2 ช่อง ถามว่าทําไมผมต้องมีหลายท่ีเพราะฤดูกาลมันไม่เหมือนกัน เช่น
หน้ามรสุมทางฝั่งแหลมหญ้าในหนึ่งปีกางได้แค่ 4 – 5 เดือน ท่ีเหลือ 7 -8 เดือน เขาไม่ได้กาง เพราะหนึ่งมรสุม สอง

น้ํามันโตเกินไปมันทนแรงของน้ําไม่ไหว มันจะกางได้เฉพาะฤดูกาล  
เช่นหน้าน้ีแหลมหญ้ากางได้ อีกฤดูกาลแหลมหญ้ากางไม่ได้” 

(ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 
 

“ทีนี่ถูกมองว่ามีช่องเยอะ เพราอะไร เพราะแต่ละช่องกว้าง 6 เมตร ทําโดยคนในชุมชนไม่ใช่นายทุนคนทําคนเดียว  
มัดหัวเรือเสร็จ ใช้หูกดลงไป 1 หู ห่างจากดิน  50 เซนติเมตร แล้วเดินมาท้ายเรือกดไป 1 หู  

ห่าง 50 เซนติเมตร  แล้วก็เดินมาหัวเรืออีก กดลงไป ห่างหน้านํ้า 2 เมตร รอระดับน้ํา  
สัตว์น้ําท่ีเราจับได้อยู่แค่ครึ่งหน้าหน้าดินข้างบนก็รอดข้างล่างก็รอด เราใช้เครื่องมือแบบโบราณ” 

(ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 
  

“เราไม่ใช่ตัวทําลาย ถามแบบชาวบ้านว่า ถ้าเราทําลายจริง ทําไมสัตว์น้ําถึงยังอยู่มาร้อยกว่าปี” 
(ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 

 
“มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะจะให้คนที่มีประสบการณ์ในอาชีพ อาชีพเดียวมาต้ังหลายชั่วคนไปทําอาชีพอื่น  

เอาแค่ท่ีนี่จะเกิดปัญหา 1. พ้ืนที่ไม่พอ 2. ทรัพยากรที่มีอยู่ใช้แล้วมันไม่เกิดประสิทธิภาพ” 
(ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 

 
“เรื่องหัวน้ํา หางน้ํามีผลกระทบอีกเหมือนกัน เช่นหัวน้ําสองวันแรกปากอ่าวกางได ้น้ํามันข้ึนมานิดเดียว 

เดี๋ยวก็ลง แต่พอไปกลางน้ําไม่สามารถกางได้เพราะน้ํายังไม่ขึ้น ต้องรอน้ําข้ึนถึงจะกางได้ นี่คือสาเหตุว่าทําไมถึงต้องมี
หลายช่องเพราะไม่ได้ทําพร้อมกัน ท่ีเห็นมี 10 ช่อง อาจจะทําได้ 4 ช่อง อีก 6 ช่อง ท่ีอ่ืนไม่ได้ทําเพราะมันทําไม่ได้  

พอช่วงที่น้ํามันโตก็ทําไม่ได้ ชาวบ้านจึงต้องมีหลายช่องเพื่อหากินได้ทุกวัน ” 
(ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 

 
“พูดให้เห็นภาพนะ หากมีการยกเลิกหลักรอ หลักเคย  

(ซ่ึงถูกตีความว่าเป็นเครื่องมือโพงพางหรือเครื่องมือที่คลึงกัน)  
แล้วชาวประมงก็จะทําได้เฉพาะการวางอวน  

ดังนั้น ถ้าช่วงน้ําข้ึนต้องวางอวน เรือ 500 ลํา จะไปอยู่ในทะเล ถามว่าใครจะได้ปลามากท่ีสุด 
500 ลํา นี่เฉพาะหมู่ 2 ถ้าท้ังตําบางชันก็เป็นพัน ลองภาพนึกภาพดู ” 

(ชาวประมง, 3 พฤศจิกายน 2559) 
 

“ผมว่าต้องให้เลิก เพราะเครื่องมือนี้มันทําลายสัตว์น้ําตัวอ่อน” 
(กรรมการประมงจังหวัด, 7 มิถุนายน 2560) 

 
“ถ้ารัฐบีบให้เลิกอาชีพน้ําข้ึนแล้วไปทํานํ้าลงมีผลกระทบนะ 

ทรัพยากรไม่พอ พ้ืนที่ไม่พอมีการทะเลาะเบาะแวงกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ท่ีเราทําอยู่นี้มันแบ่งกันโดยธรรมชาติดีอยู่แล้ว” 

       (ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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“ผมรุ่นที่ 4 เครื่องมือชนิดน้ีมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจีนที่มารุ่นกง 
เครื่องมือหลักเคย เป็นเครื่องมือหลักของคนที่นี่และเป็นอาชีพเดียว คือหลักเคย ถ้าถูกให้เลิก 

1.พ่อผมป่วยต้องไปหาหมอ นั่งรถนั่งเรือไป เอาค่าใช้จ่ายท่ีไหน 
2.หนี้สินของชาวตําบลบางชันถ้าไปเช็คท่ี ธกส. 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นหนี้ 

ท้ังตําบลเป็นหนี้ไม่ต่ํากว่า 40 – 50 ล้านบาท เงินต่างๆที่กู้มาก็จะไม่มีเอาไปคืนจะล้มละลายทันที 
3.ลูกที่เรียนเอาจากเงินมาจากเครือ่งมือชนิดน้ี เด็กท่ีเป็นของชาติก็จะขาดโอกาสในการศึกษาทันที 

อดีต พ่อแม่ ปัจจุบันคือเราและสามคือลูก อนาคตจะกระทบทันที” 
(ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 

 
“ข้าราชการต้องดูแลท้ังทรัพยากรทั้งประชาชน ทรัพยากรก็ต้องดู ประชาชนก็ต้องดูแล” 

(เจ้าหน้าท่ีประมงจังหวัด, 2 พฤศจิกายน 2559)  
 
2. ปัญหาการกําหนดเขตพื้นที่ประมงชายฝั่ง 
 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ตามมาตรา 34 ได้บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมง
พ้ืนบ้าน ทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง” ซ่ึงตาม มาตรา 5 ของพระราชกําหนดเดียวกันนี้ได้บัญญัติว่า “ทะเล
ชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล ...” กฎหมายดังกล่าว 
จึงมีลักษณะเป็นการแบ่งพื้นที่การทําประมงระหว่าง ประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ โดยมีปัญหาที่เกิดเนื่องจากการ
กําหนดเขตประมงชายฝั่งคือเมื่อกฎหมายได้กําหนดพื้นท่ีให้ใช้ ระยะ 3 ไมล์ทะเลเป็นเขตประมงชายฝั่ง ชาวประมง
พ้ืนบ้านก็ไม่สามารถออกไปจับปลาหรือทําการประมงนอกระยะ 3 ไมล์ทะเลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทําให้ขาดรายได้
หลักในการดํารงชีวิต ประกอบกับพ้ืนที่ทางกายภาพนั้น ในระยะ 3 ไมล์จากชายฝั่งผิวดินมีสภาพเป็นดินโคลน หรือเลน 
จึงไม่สามารถทําการประมงได้ ชาวประมงจึงมีความจําเป็นต้องออกเรือไปทําประมงนอกชายฝั่งจึงเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย 
 อีกท้ังเมื่อเกิดปัญหาการกระทบกันของเครื่องมือในการทําประมง ระหว่างประมงพื้นบ้านกับ ประมงพาณิชย์
จากเดิมในทางปฏิบัติท่ีได้กระทําต่อกันมา ก่อนที่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 จะประกาศใช้ เมื่อมีการ
กระทบกระทั่งกันของเครื่องมือในการทําประมง ระหว่างประมงพื้นบ้านกับ ประมงพาณิชย์และเคร่ืองมือของประมง
พ้ืนบ้านได้รับความเสียหาย ฝ่ายประมงพาณิชย์จะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เมื่อมีประกาศใช้พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2558 แนวทางปฏิบัติในกรณีนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะประมงพื้นบ้านกลายเป็นฝ่ายท่ีกระทําผิดกฎหมาย ฝ่าย
เรือประมงพาณิชย์ จึงไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย ทําให้ประมงพื้นบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากการถูกจํากัดเขตการทําประมง
ชายฝั่งอยู่แล้ว ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น  
 สาระสําคัญอีกประการหนึ่งในประเด็นนี้ก็คือการท่ี มาตรา 34 ได้ประกาศเขตประมงชายฝั่ง 3 ไมล์ทะเล ส่งผล
ให้บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําและแนวปะการังเทียมท่ีมีสัตว์น้ําอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก จากท่ีเคยอยู่ในเขตประมง
ชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านทําได้ กลายเป็นเขตประมงนอกชายฝั่งซ่ึงเป็นพื้นที่ของประมงพาณิชย์แทน เม่ือประมงพาณิชย์มี
เครื่องมือในการจับปลาท่ีมีศักยภาพสูงจึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่อยู่ใต้น้ํามากข้ึน เม่ือเทียบกับประมงพื้นบ้าน ท่ีมี
งบประมาณหรือทุนในการซื้อเครื่องมือทําประมงไม่มากนัก 
 ชาวประมงพื้นบ้าน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลจึงรวมตัวกันเพื่อคัดค้าน ขอให้ทบทวน มาตรา 34 ใหม่ซ่ึงได้รับ
คําตอบว่า ให้แต่ละจังหวัดต้ังคณะกรรมการประมงจังหวัดเพื่อให้กําหนดเขตพื้นที่ เพราะตามพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ.2558 ได้กําหนดข้อยกเว้นของเขตประมงพื้นบ้านที่สามารถขยายออกไปเกินกว่าสามไมล์ทะเลได้ โดยบัญญัติต่อไปว่า  
“เว้นแต่ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา จะออกกฎกระทรวงกําหนด ให้เขต
ทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
หนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณท่ีกําหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย” 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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แต่ในทางปฏิบัติในพื้นที่อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ก็ยังไม่มีการประกาศเขตประมงพื้นบ้านขยายออกไปเกินกว่า 3 ไมล์
ทะเลแต่ประการใด จึงทําให้ปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ยังคงอยู่ แม้ในตําบลบางชันจะมิได้ประสพปัญหานี้มากเท่า
ชาวประมงในอําเภออื่นของจังหวัดจันทบุรี เช่น อําเภอแหลมสิงห์และอําเภอท่าใหม่ เป็นต้น เพราะทั้ง 2 อําเภอดังกล่าว
มีสภาพพ้ืนที่เป็นทะเลเปิด  
  

“จริงๆต้องไม่กําหนดเขตเพราะเรือประมงใช้ภูมิปัญญา ดูธรรมชาติ ดูกําลังของเรือ ดูประสบการณ์ว่าไปได้ไกลเท่าไหร่
บางฤดูกาลไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนั้นถ้าช่วงฤดูกาลท่ีสามารถประกอบอาชีพได้แล้วไปห้ามเขา เช่น ปลาอินทรีย์

ต้องออกไป 20 ไมล์ทะเล ถ้าใกล้ๆมันไม่มีปลา เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรกําหนดเขต” 
(ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 

 
“พอกําหนดเขตแบ่งกัน ห้ามเรือประมงพาณิชย์เข้ามา เรือประมงพาณิชย์ก็จ้องจับผิดว่าถ้าเรือประมงชายฝั่งออกมา

เมื่อไหร่ เรือประมงพาณิชย์ก็แจ้งทันทีว่าคุณก็ทําผิดเหมือนกัน ก็เกิดกรณีพิพาท ” 
(ชาวประมง, 3 พฤศจิกายน 2559)  

 
“ชาวประมงเรามองว่ากฎหมายไม่เป็นธรรม เพราะเครื่องมือชนิดน้ีเรียกว่า เครื่องมือประจําท่ี รัฐลงมาตอนไหนก็เจอ แต่
ทําไมเคร่ืองมือที่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นประมงพาณิชย์ ท่ีสามารถไปถึงต่างประเทศได้ มีท้ังเครื่องมือ มีท้ังการวิ่งไปหา

ทรัพยากร มีท้ังทุน ทําไมรัฐเปิดโอกาสให้เขาขยายตาอวน มองมุมกลับกันของเราตั้งอยู่กับที่อาศัยน้ําขึ้น น้ําลงเป็นหลักใช้
ธรรมชาติ เป็นตัวกําหนด ทําไม ไม่เปิดโอกาสให้เรา ให้เราทําแล้วเราอยู่ได้ วิธีการแก้ไม่ใช่แก้ให้เราทําลายเครื่องมือ แต่
มันต้องแก้ด้วยการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ โดยให้ชุมชนเป็นคนกําหนดร่วมศึกษาด้วยว่าแค่ไหนถึงจะให้เขาอยู่ได้ ผมว่านี่

เป็นทางออก ชาวบ้านมองว่านายทุนที่วิ่งเรือไปอินเดียได้ ไปฟิลิปปินส์อินโดฯได้ เอาทรัพยากรประเทศอื่นมาขายในบ้าน
เรายังขายได้เลย แต่ทําไมเราอยู่กับท่ี อยู่เมืองไทย คนไทยถึงทําไม่ได้ ทําไมให้โอกาสนายทนุ ทําไมไม่ให้โอกาสชาวบ้าน ” 

(ชาวประมง, 1 กันยายน 2559) 
 
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการถูกกําจัดเครื่องมือการทําประมง 
 สําหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหา ชาวประมงพื้นบ้านได้เสนอว่าควรให้มีการใช้เครื่องมือหลักรอและหลักเคย
ได้ โดยให้อยู่ภายในการควบคุมของรัฐ เพื่อมิให้ทําลายสัตว์น้ําวัยอ่อน และเสนอให้มีการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไป
ด้วย โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1. มีช่วงงดเว้นการใช้เครื่องมือ เช่นในช่วงฤดูวางไข่ 
 2. ขอลดจํานวนเครื่องมือลง 
 3. เพิ่มขนาดตาอวน เพื่อให้สัตว์น้ํา และสัตว์น้ําวัยอ่อนหลุดรอดไปได้มากขึ้น 
 4. ทําการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํ้า เช่น การทําธนาคารปูไข่ และการหาสัตว์น้ํามาปล่อยเพิ่ม เป็นต้น  
4. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกําหนดเขตพื้นที่ประมงชายฝั่ง 
 แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่การให้คณะกรรมการประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศกําหนดเขตพื้นที่ของประมง
พ้ืนบ้านไกลออกไปเกินกว่า 3 ไมล์ทะเล แต่ต้องไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลตามที่กฎหมายกําหนด 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของชาวประมงพื้นบ้าน ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 68 คน จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อ 1 เดือน ประเภทของเรือที่ใช้ในการทําประมง
พบว่าชาวประมงพื้นบ้านส่วนมากเป็นเพศชาย มีช่วงอายุท่ีประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมากที่สุดคือระหว่าง 41 ปี – 60 ปี 
ส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษารองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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(อาคาร 36) 
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ต่ํากว่า 10,000 บาท ลําดับต่อมามีรายได้เฉลี่ยต้ังแต่ 10,000 บาท – 20,000 บาท และมีเพียงส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 
14.70 ท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาท – 30,000 บาท และส่วนใหญ่ใช้เรือมีเครื่องยนต์นอกเรือ (เรือหางยาว) ในการทํา
ประมง จากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าชาวประมงพื้นบ้านในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ส่วนมากเป็น   
ชายวัยกลางคน ท่ีได้รับการศึกษาไม่สูงนัก มีรายได้น้อย ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากช่วงอายุในการจัดกลุ่ม ชาวประมงพื้นบ้านใน
ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในช่วงเบบี้บูมคือ เกิดระหว่าง พ.ศ.2475 – 2503 ซ่ึงมีลักษณะเป็นคนในยุคอนุรักษ์นิยม ท่ีเน้นการ
ทํางานหนัก มีความอดทนสูงและเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างมาก ซ่ึงเป็นลักษณะบุคลิกท่ีตรงกับการทําประมงที่ต้อง
อาศัยกําลังทางกายและความอดทนอย่างมาก รองลงมาคือ ช่วงอายุเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ท่ีเกิดในระหว่าง พ.ศ.2504 ถึง  
พ.ศ.2520 ท่ีลักษณะบุคลิกภาพมีความผ่อนคลายมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ทําประมงพื้นบ้านในการเลี้ยงชีวิต 

แนวโน้มการเติบโตจากประชากรในปัจจุบัน และเป็นที่ตั้งข้อสังเกตได้ว่าไม่พบเจเนอเรชั่น วาย หรือประชากรที่
เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2521 – 2540 ในกลุ่มตัวอย่างท่ียึดการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ดังนั้นแนวโน้มของการ         
ทําประมงพื้นบ้านจึงลดจํานวนลงเรื่อยๆ และเมื่อเยาวชนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษา และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
มากขึ้นก็จะสนใจการทําประมงพื้นบ้านลดลง โดยเข้าไปทํางานตัวเมืองมากขึ้น ประกอบกับการทําประมงพื้นบ้าน        
มีกฎเกณฑ์และข้อจํากัดมากข้ึน และมีรายได้ลง ย่ิงเป็นท่ีน่าวิตกว่าในระยะเวลาต่อไปไม่กี่สิบปี อาชีพการทําประมง
พ้ืนบ้านจะหายไป  

ตอนที่ 2 จากการศึกษาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ้นกับชาวประมงพ้ืนบ้านในตําบลบางชัน อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าเหตุใดกฎหมายถึงไม่สามารถใช้บังคับได้         
มิใช่เพราะคนในชุมชนไม่เคารพกฎหมายแต่เกิดจากความจําเป็นในการเลี้ยงชีพและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนอีกท้ัง
ลักษณะพิเศษในทางสภาพภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหากรัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงและเด็ดขาด         
โดยมุ่งไปท่ีการลงโทษ หรือกําหนดโทษสูงเพิ่มให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวนั้น ก็จะย่ิงเป็นการทําร้ายชุมชน และ
ผลักดันให้คนในชุมชนต้องออกนอกพื้นที่ จากถิ่นฐานภูมิลําเนาไปประกอบอาชีพในถิ่นอื่น ซ่ึงมิใช่ทางแก้ปัญหา แต่กลับเป็น
การสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องสําคัญ แต่สิ่งที่สําคัญไปไม่น้อยกว่ากันก็คือ
คุณภาพชีวิตของประชาชน การบังคับใช้กฎหมายท่ีรังแต่จะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์นั้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 
ผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย ดังนั้นจึงต้องพิจารณาตัวกฎหมายเองให้มีความเป็นธรรม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและคํานึงถึง
สภาพความเป็นจริง ลําพังการใช้กฎหมายแต่ประการเดียวย่อมมิอาจแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ แต่ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ย่ังยืนยังต้องการข้อเท็จจริงในเชิงวิชาการ องค์ความรู้ และผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการเก็บสถิติควบคู่กันไปด้วย   
 แนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายทั้งปัญหาการถูกจํากัดเครื่องมือการทําประมง ปัญหาการกําหนดเขตพื้นที่
ชายฝั่งตามมาตรา 34 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ก็คือการให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกกฎหมาย ตามแนวคิดของทฤษฎีการมีส่วนร่วม (People Participation Theory) และหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และฉบับก่อนหน้า ได้กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมในท้องถิ่นของตน อีกท้ังการออกกฎหมายที่มีผลต่อความเป็นอยู่วิธีชีวิตของคนในชุมชน ต้องมีการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตต่างๆ รวมถึงการตรากฎหมาย ซ่ึงที่มาของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 ก็มิได้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของชาวประมงผู้มีส่วนได้เสีย แต่เม่ือตราเป็นกฎหมายแล้วก็ต้องมีการใช้บังคับซ่ึงการใช้อํานาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดของรัฐในลักษณะดังกล่าวจึงสมควรได้รับการแก้ไข โดยให้ระงับการบังคับใช้กฎหมายเป็นการชั่วคราวเพื่อรอผล
การรับฟังความคิดเห็นตามหลักการมีส่วนร่วมท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญต่อไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชนที่อยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมาย สอดคล้องกับงายวิจัยของยานยนต์ สราญรมย์ เรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล และงานวิจัยเรื่องกฎหมายกับการจัดการทรัพยากรน้ําและชายฝั่ง
ทะเลของกอบกุล รายะนคร ท่ีเห็นว่าควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตน  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

255

ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัย 
 1. ในการบังคับใช้กฎหมายควรคํานึงถึงสภาพความเป็นจริงและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมง หาก
กระทบมากเกินไปชาวประมงก็ไม่สามารถอยู่ได้  
 2. ควรแก้ไขกฎหมายโดยรับฟังความเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้เสีย กล่าวคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บัญญัติกฎหมาย  
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อแก้ไขปัญหากฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน ในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ควรมีการทําวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้ําและการใช้เครื่องมือหลักรอ
หลักเคยหรือโพงพางในพื้นที่ สําหรับการวิจัยในเชิงสังคมศาสตร์ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายประมงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงในพื้นที่ต่างๆ  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
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สํานวนการขออนุญาตของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเปรียบเทียบชาวญี่ปุน่ 
A Comparative study of Asking for permission in Japanese Language between 

Thai Learners and Japanese Native Speakers 
วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์, มามิโกะ ชุนณวงษ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยนี้เป็นการรายงานผลการศึกษาสํานวนการขออนุญาตของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเปรียบเทียบ
กับชาวญี่ปุ่น มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาลําดับการปรากฏของหน่วยข้อความ ลักษณะของรูปภาษาในการแสดงเหตุผล และ
ลักษณะของรูปภาษาในการขออนุญาต เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจํานวนกลุ่มละ 36 คน โดยใช้
แบบสอบถามแบบเติมเต็มบทสนทนาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนับหน่วยข้อความที่ปรากฏ
และคํานวณผลเป็นร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในการขออนุญาต ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้โครงสร้างลําดับของหน่วย
ข้อความเหมือนกับชาวญี่ปุ่น กล่าวคือ ใช้หน่วยข้อความแสดงเหตุผลก่อนที่จะกล่าวขออนุญาต แต่ชาวญี่ปุ่นจะเลือกใช้
โครงสร้างลําดับของหน่วยข้อความแต่ละแบบตามน้ําหนักของสถานการณ์ ในขณะที่ปัจจัยด้านน้ําหนักของสถานการณ์ 
ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ในส่วนของการแสดงเหตุผล ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้ ので

(node) และ から(kara) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นไม่ใช้ から(kara) และรูปภาษาในการขออนุญาตท่ี
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยนิยมใช้ คือ ～てもいいですか (-temo ii desuka) ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้  ～させてい

ただきます  (- sasete itadakimasu) จากผลงานวิจัยที่ปรากฏสามารถกล่าวได้ว่า แม้ว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจะใช้
ภาษาญี่ปุ่นในการขออนุญาตได้สําเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ แต่เมื่อพิจารณาในด้านของความสุภาพและการคํานึงถึง      
คู่สนทนา ยังพบว่ามีช่องว่างที่ควรเพิ่มเติมในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพมากข้ึน กล่าวคือ บรรลุท้ังจุดประสงค์ทางการสื่อสารและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อคู่สนทนา
ได้ 
คําสําคัญ: การขออนุญาต, วัจนกรรม, ลําดับหน่วยข้อความ 
 

Abstract  
 

This research study on asking for permission in Japanese Language comparing between Thai 
learners and Japanese native speakers. The objectives of this research were to analysis types of 
semantic formulas, structures of semantic formulas and the grammar used by Thai learners when 
asking for permission and to compare with Japanese native speakers. The data was from Discourse 
Completion Test by 36 Thai learners and 36 Japanese native speakers. The result showed that when 
Thai learners asked for permission in Japanese language, they used the same structure of semantic 
formulas as Japanese native speakers. However, the Japanese native speakers would choose to use 
the structure of semantic formulas according to the weight of the situation while Thai learners used 
differently. For describing the reason, Thai Learners used [node] and [kara] in the similar frequency 
while Japanese native speaker used [node] the most. For asking the permission, the expression that 
Thai Learners used the most is [-temo ii desuka] while Japanese native speakers used [-sasete 
itadakimasu.]. The research showed that although Thai Learners can ask for permission in Japanese 
Language, but still lack of politeness and consideration to listener. 

บทนํา 
 ท่ีผ่านมา งานวิจัยที่เกี่ยวกับวัจนปฏิบัติศาสตร์นั้น มีวัจนกรรมหลากหลายประเภทที่ถูกหยิบยกข้ึนมาเพื่อศึกษา 
เช่น การขอร้อง การให้คําแนะนํา การปฏิเสธ การชักชวน การขอโทษ เป็นต้น แต่งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาตนั้น 
เท่าท่ีผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีน้อยมาก ซ่ึงอันที่จริงแล้ว การขออนุญาตก็จัดเป็นวัจนกรรมที่สําคัญและใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน วัจนกรรมการขออนุญาตแตกต่างจากวัจนกรรมการขอร้อง คือ วัจนกรรมการขออนุญาต เป็นวัจนกรรมที่
มอบอํานาจให้คู่สนทนาให้สิทธิ์ผู้พูดกระทําการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวผู้พูดเอง กล่าวคือ ผู้กระทํากริยา คือ   
ผู้พูด ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ คือ ผู้พูด ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ คือ ผู้ฟัง ในขณะที่วัจนกรรมการขอร้อง เป็นวัจนกรรม
เพื่อขอคู่สนทนาให้กระทําการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวผู้พูด กล่าวคือ ผู้กระทํากริยา คือ ผู้ฟัง ผู้ท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ คือ ผู้พูด ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ คือ ผู้ฟัง (Keiko Hoshi, 2016)  

ในสถานการณ์จริงที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยพบบ่อย คือ การขออนุญาตหยุดเรียน หากการหยุดเรียนในวัน
นั้นๆ ไม่มีการสอบหรือการนําเสนออะไรเป็นพิเศษ การที่ผู้เรียนจะมาเรียนหรือไม่นั้นไม่ได้สร้างความลําบากหรือภาระให้
อาจารย์มากนัก ผู้เรียนก็คงกล่าวขออนุญาตได้ง่าย แต่หากจําเป็นต้องขออนุญาตหยุดเรียนในวันที่ผู้เรียนต้องนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียน อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้อาจารย์เพราะกระทบต่อแผนการเรียนการสอนและเป็นภาระให้อาจารย์ต้อง
แก้ไขสถานการณ์ ในกรณีนี้ การกล่าวขออนุญาตคงเป็นเรื่องที่น่าลําบากใจอยู่ไม่น้อย โดยปกติแล้ว การขออนุญาต
โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีสร้างภาระให้แก่ผู้ฟังมากนั้น ผู้พูดมักจะไม่กล่าวเฉพาะการขออนุญาตเท่านั้น แต่มักจะมีการ
บอกเหตุผลด้วย จากงานวิจัยของ Keiko (Keiko Hoshi, 2016) ท่ีศึกษาการเรียงลําดับหน่วยข้อความในการขออนุญาต
ของชาวญี่ปุ่น พบว่า ปัจจัยด้านน้ําหนักสถานการณ์ส่งผลต่อการเรียงลําดับหน่วยข้อความ กล่าวคือ หากสถานการณ์นั้น
สร้างภาระให้คู่สนทนามาก ชาวญี่ปุ่นจะบอกเหตุผลก่อน แล้วตามด้วยการขออนุญาต ซ่ึง Keiko วิเคราะห์ว่า การบอก
เหตุผลก่อนที่จะขออนุญาตเป็นกลวิธีการแสดงความสุภาพและใส่ใจคู่สนทนา เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมของคู่
สนทนาโดยแจ้งข้อมูลให้คู่สนทนาทราบในเบื้องต้นก่อนที่ผู้พูดจะขออนุญาต นอกจากนี้ การบอกเหตุผลก่อนที่จะขอ
อนุญาตยังเป็นกลวิธีท่ีจะทําให้คู่สนทนาตอบรับคําขออนุญาตนั้นได้ง่ายขึ้น 

ในด้านการบอกเหตุผลนั้น ภาษาญี่ปุ่นมีรูปภาษาที่แสดงเหตุผลหลายประเภท เช่น ので (node)、から

(kara)、ため (tame)、て (te)、で (de) เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมดเป็นคําแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเหมือนกัน 
หากแปลเป็นภาษาไทย ก็จะหมายความว่า เนื่องจาก, เพราะว่า, เพราะ ในภาษาไทยคําแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผลท่ีกล่าวมานั้นแตกต่างกันแค่เพียงเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเท่านั้น แต่ในภาษาญี่ปุ่น นอกจากจะแตกต่างกัน 
ในด้านท่ีเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนแล้ว แต่ละคํายังมีความสุภาพและนัยยะทางภาษาแตกต่างกันไป และชาวญ่ีปุ่น
มักจะเลือกใช้ตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง  จากงานวิจัยของกนกวรรณ ( カノックワン,1977) ท่ีศึกษา
สํานวนการปฏิเสธของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเปรียบเทียบชาวญี่ปุ่นนั้น พบว่า ชาวญี่ปุ่นมักใช้ から(kara) กับ         
คู่สนทนาท่ีมีสถานภาพเท่ากันและสนิทกับผู้พูด 

ส่วนรูปภาษาท่ีใช้ในการขออนุญาตนั้น ภาษาญี่ปุ่นก็มีสํานวนหลายชนิด เช่น ～てもいいですか( -temo ii 
desuka)、～てもよろしいでしょうか (- temo yoroshii deshouka)、～させていただけませんか(- sasete 
itadakemasenka) เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมดหากแปลเป็นภาษาไทยจะมีความหมายเหมือนกัน คือ ขอ(ทํา) และจะมีระดับ
ความสุภาพแตกต่างกัน  

จากการท่ีภาษาญี่ปุ่นมีการเลือกใช้รูปภาษาต่างๆตามสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังนี้ 
อาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาทางภาษาไม่มากก็น้อย และหากใช้รูป
ภาษาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้ เพราะอาจจะทําให้ผู้ฟังเข้าใจผิด 
หรือคิดว่าผู้พูดไม่ให้เกียรติ ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ จึงเลือกที่จะศึกษาสํานวนการขออนุญาตของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะเหมือนและต่างของการใช้ภาษาระหว่างผู้เรียนและชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นต่อไป  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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บทนํา 
 ท่ีผ่านมา งานวิจัยที่เกี่ยวกับวัจนปฏิบัติศาสตร์นั้น มีวัจนกรรมหลากหลายประเภทที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อศึกษา 
เช่น การขอร้อง การให้คําแนะนํา การปฏิเสธ การชักชวน การขอโทษ เป็นต้น แต่งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาตนั้น 
เท่าท่ีผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีน้อยมาก ซ่ึงอันที่จริงแล้ว การขออนุญาตก็จัดเป็นวัจนกรรมที่สําคัญและใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน วัจนกรรมการขออนุญาตแตกต่างจากวัจนกรรมการขอร้อง คือ วัจนกรรมการขออนุญาต เป็นวัจนกรรมที่
มอบอํานาจให้คู่สนทนาให้สิทธิ์ผู้พูดกระทําการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวผู้พูดเอง กล่าวคือ ผู้กระทํากริยา คือ   
ผู้พูด ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ คือ ผู้พูด ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ คือ ผู้ฟัง ในขณะที่วัจนกรรมการขอร้อง เป็นวัจนกรรม
เพื่อขอคู่สนทนาให้กระทําการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวผู้พูด กล่าวคือ ผู้กระทํากริยา คือ ผู้ฟัง ผู้ท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ คือ ผู้พูด ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ คือ ผู้ฟัง (Keiko Hoshi, 2016)  

ในสถานการณ์จริงท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยพบบ่อย คือ การขออนุญาตหยุดเรียน หากการหยุดเรียนในวัน
นั้นๆ ไม่มีการสอบหรือการนําเสนออะไรเป็นพิเศษ การที่ผู้เรียนจะมาเรียนหรือไม่นั้นไม่ได้สร้างความลําบากหรือภาระให้
อาจารย์มากนัก ผู้เรียนก็คงกล่าวขออนุญาตได้ง่าย แต่หากจําเป็นต้องขออนุญาตหยุดเรียนในวันที่ผู้เรียนต้องนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียน อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้อาจารย์เพราะกระทบต่อแผนการเรียนการสอนและเป็นภาระให้อาจารย์ต้อง
แก้ไขสถานการณ์ ในกรณีนี้ การกล่าวขออนุญาตคงเป็นเรื่องที่น่าลําบากใจอยู่ไม่น้อย โดยปกติแล้ว การขออนุญาต
โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีสร้างภาระให้แก่ผู้ฟังมากนั้น ผู้พูดมักจะไม่กล่าวเฉพาะการขออนุญาตเท่านั้น แต่มักจะมีการ
บอกเหตุผลด้วย จากงานวิจัยของ Keiko (Keiko Hoshi, 2016) ท่ีศึกษาการเรียงลําดับหน่วยข้อความในการขออนุญาต
ของชาวญี่ปุ่น พบว่า ปัจจัยด้านน้ําหนักสถานการณ์ส่งผลต่อการเรียงลําดับหน่วยข้อความ กล่าวคือ หากสถานการณ์นั้น
สร้างภาระให้คู่สนทนามาก ชาวญี่ปุ่นจะบอกเหตุผลก่อน แล้วตามด้วยการขออนุญาต ซ่ึง Keiko วิเคราะห์ว่า การบอก
เหตุผลก่อนที่จะขออนุญาตเป็นกลวิธีการแสดงความสุภาพและใส่ใจคู่สนทนา เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมของคู่
สนทนาโดยแจ้งข้อมูลให้คู่สนทนาทราบในเบื้องต้นก่อนที่ผู้พูดจะขออนุญาต นอกจากนี้ การบอกเหตุผลก่อนที่จะขอ
อนุญาตยังเป็นกลวิธีท่ีจะทําให้คู่สนทนาตอบรับคําขออนุญาตนั้นได้ง่ายขึ้น 

ในด้านการบอกเหตุผลนั้น ภาษาญี่ปุ่นมีรูปภาษาที่แสดงเหตุผลหลายประเภท เช่น ので (node)、から

(kara)、ため (tame)、て (te)、で (de) เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมดเป็นคําแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเหมือนกัน 
หากแปลเป็นภาษาไทย ก็จะหมายความว่า เนื่องจาก, เพราะว่า, เพราะ ในภาษาไทยคําแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผลที่กล่าวมานั้นแตกต่างกันแค่เพียงเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเท่านั้น แต่ในภาษาญี่ปุ่น นอกจากจะแตกต่างกัน 
ในด้านท่ีเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนแล้ว แต่ละคํายังมีความสุภาพและนัยยะทางภาษาแตกต่างกันไป และชาวญ่ีปุ่น
มักจะเลือกใช้ตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง  จากงานวิจัยของกนกวรรณ ( カノックワン,1977) ท่ีศึกษา
สํานวนการปฏิเสธของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเปรียบเทียบชาวญี่ปุ่นนั้น พบว่า ชาวญี่ปุ่นมักใช้ から(kara) กับ         
คู่สนทนาท่ีมีสถานภาพเท่ากันและสนิทกับผู้พูด 

ส่วนรูปภาษาท่ีใช้ในการขออนุญาตนั้น ภาษาญี่ปุ่นก็มีสํานวนหลายชนิด เช่น ～てもいいですか( -temo ii 
desuka)、～てもよろしいでしょうか (- temo yoroshii deshouka)、～させていただけませんか(- sasete 
itadakemasenka) เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมดหากแปลเป็นภาษาไทยจะมีความหมายเหมือนกัน คือ ขอ(ทํา) และจะมีระดับ
ความสุภาพแตกต่างกัน  

จากการท่ีภาษาญี่ปุ่นมีการเลือกใช้รูปภาษาต่างๆตามสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังนี้ 
อาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาทางภาษาไม่มากก็น้อย และหากใช้รูป
ภาษาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้ เพราะอาจจะทําให้ผู้ฟังเข้าใจผิด 
หรือคิดว่าผู้พูดไม่ให้เกียรติ ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ จึงเลือกที่จะศึกษาสํานวนการขออนุญาตของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะเหมือนและต่างของการใช้ภาษาระหว่างผู้เรียนและชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นต่อไป  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลําดับการปรากฏของหน่วยข้อความแต่ละประเภท  
2. เพื่อศึกษารูปภาษาในการแสดงเหตุผลและรูปภาษาในการขออนุญาต 
3. เปรียบเทียบภาษาที่ใช้ในการขออนุญาตระหว่างผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 
 

อุปกรณ์และวธิีการดําเนนิการวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ซ่ึงเป็นนิสิตเอกวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีท่ี 3 
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 36 คน และนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจํานวน 36 คน ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง คือ 19-20 ปี 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบเติมเต็มบทสนทนา (Discourse Completion Test – DCT) โดย
กําหนดสถานการณ์ 4 สถานการณ์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 สถานการณ์ท่ีกําหนดในแบบสอบถามแบบเติมเต็มบทสนทนา 
 
สถานการณ์ท่ี  น้ําหนักของสถานการณ์ เหตุผล 

1 ผู้เรียนขออนุญาตหยุดเรียน เบา ป่วย 
2 ผู้เรียนขออนุญาตหยุดเรียน เบา ไปธุระกับครอบครัว 
3 ผู้เรียนขออนุญาตหยุดเรียนในวันที่ต้องนําเสนอ

งานหน้าชั้นเรียน 
หนัก ป่วย 

4 ผู้เรียนขออนุญาตหยุดเรียนในวันที่ต้องนําเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน 

หนัก ไปธุระกับครอบครัว 

  
จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยกําหนดสถานการณ์ตามน้ําหนักของสถานการณ์ ดังนี้ คือ สถานการณ์ท่ี 1 และ 2 มี

น้ําหนักเบาเหมือนกัน กล่าวคือ ผู้เรียนขออนุญาตหยุดเรียนในวันที่มีเรียนปกติ  ไม่มีการสอบหรือกิจกรรมการเรียนการ
สอนพิเศษใดๆ ดังนั้น การหยุดเรียนของผู้เรียนจึงไม่มีผลต่อการเรียนการสอนและไม่สร้างภาระให้กับอาจารย์ ส่วน
สถานการณ์ท่ี 3 และ 4 มีน้ําหนักมากเหมือนกัน กล่าวคือ ผู้เรียนขอหยุดเรียนในวันที่ต้องนําเสนองานหน้าชั้นเรียน 
ดังนั้น การหยุดเรียนของผู้เรียนจึงส่งผลต่อแผนการเรียนการสอนของอาจารย์และสร้างภาระให้อาจารย์ในการแก้ไข
สถานการณ์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้ังสมมติฐานว่า การขออนุญาตด้วยเหตุผลท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ส่งผลให้ผู้พูดกล่าวขอ
อนุญาตได้ง่ายกว่าเหตุผลท่ีหลีกเลี่ยงได้ จึงกําหนดเหตุผล 2 ประเภท คือ ป่วย เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่การไป
ธุระกับครอบครัว เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ เพิ่มลงไปในสถานการณ์ด้วย 

เมื่อกําหนดสถานการณ์แล้วจึงออกแบบแบบสอบถาม ดังตัวอย่าง 
場面１あなたは今日体調が悪いです。薬を飲みましたが良くなりません。午後の授業を休みたいで

す。日本人の先生に何と言いますか。 

(สถานการณ์ท่ี 1 วันนี้คุณรู้สึกไม่สบาย ทานยาแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้น จึงอยากขอหยุดเรียนบ่ายวันนี้ คุณจะพูดกับ
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นว่าอย่างไร) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

จากนั้นแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเขียนตอบ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว นํามาวิเคราะห์หน่วยข้อความตาม
หน้าท่ีทางการสื่อสาร และวิเคราะห์ผล 

ตัวอย่างการแบ่งหน่วยข้อความ เช่น 
・すみません、体調があまり良くないので、午後の授業を欠席してもいいでしょうか。 

   (ขอโทษค่ะ)    (เน่ืองจากวันนี้สภาพร่างกายไม่ดี)  (ขอหยุดเรียนตอนบ่ายได้ไหมคะ) 

จากคําตอบข้างต้น สามารถแบ่งหน่วยข้อความตามหน้าท่ีทางการสื่อสารได้ 3 หน่วยข้อความ คือ ขอโทษ,  
การบอกเหตุผล และการขออนุญาต จากนั้น นําหน่วยข้อความแต่ละชนิดมาจัดกลุ่ม ซ่ึงแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.  [A หน่วยข้อความเสริม] หมายถึง หน่วยข้อความที่ไม่ได้มีความหมายแสดงเหตุผล หรือขออนุญาต เช่น การ
กล่าวคําขอโทษ, การเรียกขาน, การเกริ่นหัวข้อเรื่อง เป็นต้น  

2.  [B เหตุผล] หมายถึง หน่วยข้อความที่มีเนื้อความเกี่ยวกับการป่วย หรือ การต้องไปธุระกับครอบครัว ซ่ึงเป็น
เหตุผลที่กําหนดไว้ในแบบสอบถาม หน่วยข้อความนี้อาจจะมีคําลงท้ายท่ีแสดงเหตุผลเช่น ので(node)、から (kara)、
ため(tame)、で (de) หรือไม่มีก็ได้ เนื่องจากผู้วิจัยวิเคราะห์หน่วยข้อความตามหน้าท่ีทางการสื่อสารเป็นหลัก 

3.  [C การขออนุญาต] หมายถึง หน่วยข้อความท่ีแจ้งว่า หยุดเรียน อาจจะอยู่ในรูปของ ～てもいいですか 

(- temo ii desuka) หรือไม่ก็ได้ ขอเพียงมีเนื้อความเกี่ยวกับการหยุดเรียน                                                       
จากนั้น นําจํานวนหน่วยข้อความที่ปรากฏมาคํานวณเป็นร้อยละ แล้วเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 
 

ผลการวิจัย 
1. ลําดับการปรากฏของหน่วยข้อความ 

จากข้อมูลท่ีเก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 72 คน นํามาวิเคราะห์ประเภทของหน่วยข้อความตาม
หน้าท่ีการสื่อสารได้ 3 ประเภท คือ [A หน่วยข้อความเสริม] [B เหตุผล] [C การขออนุญาต] จากนั้น จําแนกกลุ่ม
ตามลําดับการปรากฏของหน่วยข้อความ ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้ พบโครงสร้างลําดับของหน่วยข้อความ 5 แบบ ดังนี้ 

 
กลุ่มลําดับการปรากฏของหน่วยข้อความ 
1. [B เหตุผล]  [C การขออนุญาต] 

・具合が悪いので、休んでもいいですか。 

        (เนื่องจากไม่สบาย / ขอหยุดได้ไหมคะ)  
  [B]       [C] 

2. [A หน่วยข้อความเสริม]  [B เหตุผล]  [C การขออนุญาต] 
・すみませんが、熱があるので、今日の授業を休んでもいいですか。 

        (ขอโทษค่ะ /       เนื่องจากมีไข้ /    ขอหยุดได้ไหมคะ) 
  [A]     [B]      [C] 

3. [B เหตุผล]  [C การขออนุญาต] [A หน่วยข้อความเสริม] 
・今日家庭の事情のため、お休みさせていただきます。発表日なのにすみません。 

    (เนื่องจากมีธุระกับครอบครัว /     ขอหยุดเรียนครับ /   ขอโทษที่ขอหยุดท้ังๆที่ต้องนําเสนองานครับ) 
     [B]        [C]         [A] 

4. [C การขออนุญาต] [B เหตุผล]   
・今日の授業を休んでもいいですか。急用がありますから。 

    (ขอหยุดได้ไหมคะ /                            เพราะว่ามีธุระด่วนค่ะ) 
    [C]         [B]   
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จากคําตอบข้างต้น สามารถแบ่งหน่วยข้อความตามหน้าท่ีทางการสื่อสารได้ 3 หน่วยข้อความ คือ ขอโทษ,  
การบอกเหตุผล และการขออนุญาต จากนั้น นําหน่วยข้อความแต่ละชนิดมาจัดกลุ่ม ซ่ึงแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.  [A หน่วยข้อความเสริม] หมายถึง หน่วยข้อความที่ไม่ได้มีความหมายแสดงเหตุผล หรือขออนุญาต เช่น การ
กล่าวคําขอโทษ, การเรียกขาน, การเกริ่นหัวข้อเรื่อง เป็นต้น  

2.  [B เหตุผล] หมายถึง หน่วยข้อความที่มีเนื้อความเกี่ยวกับการป่วย หรือ การต้องไปธุระกับครอบครัว ซ่ึงเป็น
เหตุผลท่ีกําหนดไว้ในแบบสอบถาม หน่วยข้อความนี้อาจจะมีคําลงท้ายท่ีแสดงเหตุผลเช่น ので(node)、から (kara)、
ため(tame)、で (de) หรือไม่มีก็ได้ เนื่องจากผู้วิจัยวิเคราะห์หน่วยข้อความตามหน้าท่ีทางการสื่อสารเป็นหลัก 

3.  [C การขออนุญาต] หมายถึง หน่วยข้อความท่ีแจ้งว่า หยุดเรียน อาจจะอยู่ในรูปของ ～てもいいですか 

(- temo ii desuka) หรือไม่ก็ได้ ขอเพียงมีเนื้อความเกี่ยวกับการหยุดเรียน                                                       
จากนั้น นําจํานวนหน่วยข้อความที่ปรากฏมาคํานวณเป็นร้อยละ แล้วเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 
 

ผลการวิจัย 
1. ลําดับการปรากฏของหน่วยข้อความ 

จากข้อมูลท่ีเก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 72 คน นํามาวิเคราะห์ประเภทของหน่วยข้อความตาม
หน้าท่ีการสื่อสารได้ 3 ประเภท คือ [A หน่วยข้อความเสริม] [B เหตุผล] [C การขออนุญาต] จากนั้น จําแนกกลุ่ม
ตามลําดับการปรากฏของหน่วยข้อความ ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้ พบโครงสร้างลําดับของหน่วยข้อความ 5 แบบ ดังนี้ 

 
กลุ่มลําดับการปรากฏของหน่วยข้อความ 
1. [B เหตุผล]  [C การขออนุญาต] 

・具合が悪いので、休んでもいいですか。 

        (เนื่องจากไม่สบาย / ขอหยุดได้ไหมคะ)  
  [B]       [C] 

2. [A หน่วยข้อความเสริม]  [B เหตุผล]  [C การขออนุญาต] 
・すみませんが、熱があるので、今日の授業を休んでもいいですか。 

        (ขอโทษค่ะ /       เนื่องจากมีไข้ /    ขอหยุดได้ไหมคะ) 
  [A]     [B]      [C] 

3. [B เหตุผล]  [C การขออนุญาต] [A หน่วยข้อความเสริม] 
・今日家庭の事情のため、お休みさせていただきます。発表日なのにすみません。 

    (เนื่องจากมีธุระกับครอบครัว /     ขอหยุดเรียนครับ /   ขอโทษที่ขอหยุดท้ังๆที่ต้องนําเสนองานครับ) 
     [B]        [C]         [A] 

4. [C การขออนุญาต] [B เหตุผล]   
・今日の授業を休んでもいいですか。急用がありますから。 

    (ขอหยุดได้ไหมคะ /                            เพราะว่ามีธุระด่วนค่ะ) 
    [C]         [B]   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 ความถ่ีของลําดับการปรากฏของหน่วยข้อความจําแนกตามกลุ่ม (หน่วย:ร้อยละ)   
 
 ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ชาวญี่ปุ่น 
 สถานการณ์ท่ี สถานการณ์ท่ี 
กลุ่มลําดับหน่วยข้อความ 1 2 3 4 1 2 3 4 

[B]  [C] 42.8 55.1 25.7 35.2 69.2 73 37.4 35.4 
[A]  [B]  [C] 49.9 41.3 73.2 64.6 23 15.3 46.8 54.7 
[B]  [C] [A] 0 0 0 0 7.6 0 15.6 9.6 
[C] [B]   7.1 3.44 0 0 0 0 0 0 
รวม (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
จากตารางที่ 2 ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้กลุ่มหน่วยข้อความ [A] [B] [C] มากท่ีสุดในสถานการณ์ท่ี 1,3 และ 

4 และใช้กลุ่มหน่วยข้อความ [B]  [C] มากท่ีสุดในสถานการณ์ท่ี 2 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า น้ําหนักสถานการณ์ หรือชนิด
ของเหตุผล ไม่มีผลต่อลําดับของการปรากฏของหน่วยข้อความ กล่าวคือ ไม่ว่าจะสถานการณ์ใด ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาว
ไทยมักจะเริ่มการสนทนาด้วยการใช้ [A หน่วยข้อความเสริม] ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นใช้กลุ่มหน่วยข้อความ [B] [C] มากท่ีสุด
ในสถานการณ์ท่ี 1 และ 2 และใช้กลุ่มหน่วยข้อความ [A] [B] [C] มากท่ีสุดในสถานการณ์ท่ี 3 และ 4 ดังนั้น อาจกล่าว 
ได้ว่า ชนิดของเหตุผลไม่ส่งผลต่อการปรากฏของหน่วยข้อความ แต่น้ําหนักสถานการณ์มีผลต่อการเลือกลําดับการใช้
หน่วยข้อความ กล่าวคือ หากน้ําหนักสถานการณ์เบา ชาวญี่ปุ่นเลือกที่จะบอกเหตุผลและตามด้วยการขออนุญาต       
แต่หากน้ําหนักสถานการณ์หนัก ชาวญี่ปุ่นเลือกที่จะเริ่มการสนทนาด้วยส่วนเสริมประโยค 
 สําหรับ [A หน่วยข้อความเสริม] ท่ีท้ังผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นนิยมใช้ได้แก่ การเรียกขาน,    
การเกริ่นหัวข้อเรื่องและการขอโทษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ・先生、体調が悪いので、午後からの授業を欠席してもよろしいでしょうか。(การเรียกขาน) 
               (อาจารย์คะ / เนื่องจากไม่สบาย / ชั่วโมงเรียนบ่ายวันนี้ ขอหยุดได้ไหมคะ) 

・すみません、体調が悪いので、授業を休ませてください。(การขอโทษ) 
   (ขอโทษค่ะ/         เนื่องจากไม่สบาย /    กรุณาให้หยุดเรียนด้วยค่ะ) 
・本日の午後の授業ですが、体調不良により薬も利かない状態であるため、お休みさせていただき

ます。(การเกริ่นหัวข้อเรื่อง)  
   ( ชั่วโมงเรียนบ่ายวันนี้น่ะค่ะ /  เนื่องจากไม่สบายทานยาแล้วแต่ไม่ดีขึ้น /  ขอหยุดเรียนนะคะ) 
แม้ว่า ชนิดของหน่วยข้อความเสริมท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่นใช้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่เมื่อ

พิจารณาความถี่ของการใช้หน่วยข้อความเสริมแต่ละชนิดแล้ว พบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ใช้หน่วยข้อความเสริมท่ี
เป็นคําเรียกขานมากกว่าชาวญี่ปุ่นค่อนข้างมาก ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นจะใช้การเกริ่นหัวข้อเรื่องและการขอโทษเป็นจํานวน
มาก 

นอกจากนี้ กลุ่มหน่วยข้อความแบบ  [B] [C] [A] ซ่ึง [A หน่วยข้อความเสริม] อยู่ท้ายประโยคนั้นพบในข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่พบในกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนชาวไทย  

ตัวอย่าง [A หน่วยข้อความเสริม] ท่ีอยู่ท้ายการขออนุญาตของชาวญี่ปุ่น 
・今日は私が発表する予定でしたが、～月～日に変更してもよろしいでしょうか。ご迷惑をおかけ

して申し訳ありません。よろしくお願いします。 

   (วันนี้เป็นคิวผมที่จะต้องนําเสนองาน / ขอเปลี่ยนเป็นวันที่....เดือน...ได้ไหมครับ/ ขอโทษที่ทําให้อาจารย์
ลําบาก / ขอความกรุณาด้วยครับ) 

 

・急用で地方へ行くため、本日の午後に出られなくなりました。すみませんが、お願いします。 

   (เนื่องจากวันนี้ต้องไปธุระด่วนที่ต่างจังหวัด / ไม่สามารถเข้าเรียนบ่ายวันนี้ได้ / ขอโทษครับ / ขอความกรุณา
ครับ) 

เมื่อพิจารณาลักษณะของ [A หน่วยข้อความเสริม] ท่ีอยู่ท้ายการขออนุญาตที่ชาวญี่ปุ่นใช้นั้น พบว่าชาวญี่ปุ่น 
มักจะลงท้ายด้วยการขอโทษหรือการขอความกรุณาจากอาจารย์  

สําหรับสถานการณ์ท่ีชาวญี่ปุ่นเลือกใช้กลุ่มหน่วยข้อความ [B] [C] [A] นั้น พบว่า ชาวญี่ปุ่นใช้กลุ่มหน่วย
ข้อความ [B] [C] [A] มากในสถานการณ์ท่ี 3 (15.6%),  สถานการณ์ท่ี 4 (9.6%) และสถานการณ์ท่ี 1 (7.6%) ตามลําดับ 
ซ่ึงสถานการณ์ท่ี 3 และ 4 มีน้ําหนักสถานการณ์มาก จึงอาจกล่าวได้ว่า การขออนุญาตในสถานการณ์ท่ีสร้างภาระให้ผู้ฟัง 
ชาวญี่ปุ่นตระหนักถึงความลําบากใจของคู่สนทนา จึงเลือกใช้การขอโทษหรือการขอร้องหลังการขออนุญาต     
2. รูปภาษาในการแสดงเหตุผล 

จากที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่า ภาษาญี่ปุ่นมีรูปภาษาที่แสดงเหตุผลหลายประเภท เช่น ので(node)、から

(kara)、ため(tame)、て(te)、で(de) เป็นต้น ซ่ึงรูปภาษาแต่ละรูปนั้น มีความสุภาพและนัยยะทางภาษาแตกต่างกันไป 
ในส่วนนี้จะพิจารณาเฉพาะหน่วยข้อความ [B เหตุผล] ว่าใช้รูปภาษาหรือคําลงท้ายหน่วยข้อความแสดงเหตุผลอย่างไร  
จากข้อมูลเมื่อวิเคราะห์คําลงท้ายหน่วยข้อความที่แสดงเหตุผลแล้ว สามารถจําแนกกลุ่มได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

ตัวอย่างรูปภาษาและคําลงท้ายหน่วยข้อความแสดงเหตุผล 
1. ～ので (node) 

・本日具合が優れないので、午後の授業をお休みさせていただきます。 

   (เนื่องจากวันนี้ไม่ค่อยสบาย / ขอหยุดเรียนตอนบ่ายค่ะ) 

2. ～ため (tame) 

・体調不良のため、休みます。(เนื่องจากไม่สบาย / จะหยุดเรียนค่ะ) 

3. ～語幹( -masu) 
・家族の急用があり、お休ませてください。 

   (เพราะมีธุระด่วนกับครอบครัว /  ขอความกรุณาให้ผมหยุด) 

4. ～から(kara) 
・今日、家族と用事がありますから、休暇をとってもいいですか。 

   (เพราะว่าวันนี้มีธุระกับครอบครัว /              ขอหยุดได้ไหมคะ) 

5. กริยารูปบอกเล่า 
・先生、私は気分が悪く感じますが、薬を飲んだけど、なかなか治りません。午後は休ませて

いただけませんか。 

   (อาจารย์คะ / วันนี้รู้สึกไม่สบายค่ะ ทานยาแล้วแต่ไม่หาย / บ่ายนี้ ขอความกรุณาให้หยุดเรียนค่ะ) 

เมื่อจําแนกความถี่ของคําลงท้ายหน่วยข้อความที่แสดงเหตุผล จะได้ผลดังตารางที่ 3 

 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

261

・急用で地方へ行くため、本日の午後に出られなくなりました。すみませんが、お願いします。 

   (เนื่องจากวันนี้ต้องไปธุระด่วนที่ต่างจังหวัด / ไม่สามารถเข้าเรียนบ่ายวันนี้ได้ / ขอโทษครับ / ขอความกรุณา
ครับ) 

เมื่อพิจารณาลักษณะของ [A หน่วยข้อความเสริม] ท่ีอยู่ท้ายการขออนุญาตที่ชาวญี่ปุ่นใช้นั้น พบว่าชาวญี่ปุ่น 
มักจะลงท้ายด้วยการขอโทษหรือการขอความกรุณาจากอาจารย์  

สําหรับสถานการณ์ท่ีชาวญี่ปุ่นเลือกใช้กลุ่มหน่วยข้อความ [B] [C] [A] นั้น พบว่า ชาวญี่ปุ่นใช้กลุ่มหน่วย
ข้อความ [B] [C] [A] มากในสถานการณ์ท่ี 3 (15.6%),  สถานการณ์ท่ี 4 (9.6%) และสถานการณ์ท่ี 1 (7.6%) ตามลําดับ 
ซ่ึงสถานการณ์ท่ี 3 และ 4 มีน้ําหนักสถานการณ์มาก จึงอาจกล่าวได้ว่า การขออนุญาตในสถานการณ์ท่ีสร้างภาระให้ผู้ฟัง 
ชาวญี่ปุ่นตระหนักถึงความลําบากใจของคู่สนทนา จึงเลือกใช้การขอโทษหรือการขอร้องหลังการขออนุญาต     
2. รูปภาษาในการแสดงเหตุผล 

จากที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่า ภาษาญี่ปุ่นมีรูปภาษาที่แสดงเหตุผลหลายประเภท เช่น ので(node)、から

(kara)、ため(tame)、て(te)、で(de) เป็นต้น ซ่ึงรูปภาษาแต่ละรูปนั้น มีความสุภาพและนัยยะทางภาษาแตกต่างกันไป 
ในส่วนนี้จะพิจารณาเฉพาะหน่วยข้อความ [B เหตุผล] ว่าใช้รูปภาษาหรือคําลงท้ายหน่วยข้อความแสดงเหตุผลอย่างไร  
จากข้อมูลเมื่อวิเคราะห์คําลงท้ายหน่วยข้อความที่แสดงเหตุผลแล้ว สามารถจําแนกกลุ่มได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

ตัวอย่างรูปภาษาและคําลงท้ายหน่วยข้อความแสดงเหตุผล 
1. ～ので (node) 

・本日具合が優れないので、午後の授業をお休みさせていただきます。 

   (เนื่องจากวันนี้ไม่ค่อยสบาย / ขอหยุดเรียนตอนบ่ายค่ะ) 

2. ～ため (tame) 

・体調不良のため、休みます。(เนื่องจากไม่สบาย / จะหยุดเรียนค่ะ) 

3. ～語幹( -masu) 
・家族の急用があり、お休ませてください。 

   (เพราะมีธุระด่วนกับครอบครัว /  ขอความกรุณาให้ผมหยุด) 

4. ～から(kara) 
・今日、家族と用事がありますから、休暇をとってもいいですか。 

   (เพราะว่าวันนี้มีธุระกับครอบครัว /              ขอหยุดได้ไหมคะ) 

5. กริยารูปบอกเล่า 
・先生、私は気分が悪く感じますが、薬を飲んだけど、なかなか治りません。午後は休ませて

いただけませんか。 

   (อาจารย์คะ / วันนี้รู้สึกไม่สบายค่ะ ทานยาแล้วแต่ไม่หาย / บ่ายนี้ ขอความกรุณาให้หยุดเรียนค่ะ) 

เมื่อจําแนกความถี่ของคําลงท้ายหน่วยข้อความที่แสดงเหตุผล จะได้ผลดังตารางที่ 3 

 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 3 ความถ่ีของคําลงท้ายหน่วยข้อความที่แสดงเหตุผล (หน่วย:ร้อยละ)   
 
 ผู้เรียนชาวไทย ชาวญี่ปุ่น 
 สถานการณ์ท่ี สถานการณ์ท่ี 

กลุ่ม 1 2 3 4 1 2 3 4 
ので(node) 46.4 48.2 42.8 51.6 72 56 65.3 42.3 
ため(tame) 0 0 0 0 28 28 26.9 42.1 
～語幹(-masu) 0 0 0 0 0 16 7.6 15.3 
から(kara) 42.8 41.3 25 35.4 0 0 0 0 
กริยารูปบอกเล่า 10.7 10.3 32.1 12.9 0 0 0 0 
รวม (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 จากตารางที่ 3 คําลงท้ายหน่วยข้อความแสดงเหตุผลท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้มาก คือ  ので (node)และ
から(kara) พบในอัตราส่วนท่ีใกล้เคียงกันในทุกสถานการณ์ ส่วนชาวญี่ปุ่นใช้ ので(node) มากที่สุด การที่ผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้ から(kara) และกริยารูปบอกเล่านั้นเป็นความแตกต่างอย่างมากกับการใช้ภาษาของชาวญี่ปุ่น 
เพราะไม่ปรากฏคําเหล่านี้ในข้อมูลท่ีเก็บจากชาวญี่ปุ่น 
3. รูปภาษาในการขออนุญาต 

ในส่วนนี้จะพิจารณารูปภาษาในส่วนของหน่วยข้อความที่แสดงการขออนุญาต ซ่ึงผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วใน
ตอนต้นว่า งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เกณฑ์หน้าท่ีทางการสื่อสารเป็นตัวจําแนกหน่วยข้อความ ดังนั้น หน่วยข้อความใดที่มีเนื้อหา
แจ้งว่าจะหยุดเรียน จึงจัดเป็นหน่วยข้อความการขออนุญาตทั้งหมด 

เม่ือวิเคราะห์หน่วยข้อความที่แสดงเจตนาในการหยุดเรียนแล้ว ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์ในการจําแนกกลุ่มตามรูป
ภาษาและการพิจารณานัยยะทางภาษาโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ Takishima (滝島, 2016) ประกอบด้วย กล่าวคือ 
กลุ่ม ～てもいいですか  (-temo ii desuka : ขอ(ทํา)ได้ไหม) เป็นรูปประโยคที่แสดงการขออนุญาตเท่านั้น ในขณะที่ 
～させていただきます(-sasete itadakimasu : ขอได้รับการให้ (ทํา)) มีความหมายในเชิงแสดงความรู้สึกเป็นบุญคุณ
ต่อผู้ท่ีให้อนุญาตด้วย ส่วนกลุ่มท่ีเป็นรูปบอกเล่านั้น ไม่มีความหมายว่าเป็นการขออนุญาตตามรูปภาษา แต่หากพิจารณา
สถานการณ์ท่ีใช้วัจนกรรมประกอบแล้ว คู่สนทนาอนุมานได้ว่า ผู้พูดกําลังขออนุญาต จากข้อมูลท้ังหมดที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถแบ่งหน่วยข้อความแสดงการขออนุญาตได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่ม ～てもいいですか (-temo ii desuka : ขอ(ทํา)ได้ไหม)：～てもいいですか (-temo ii desuka) 
／～てもいいでしょうか (-temo ii deshouka) ／～てもよろしいですか (-temo yoroshii desuka)／～ても

よろしいでしょうか(-temo yoroshii deshouka) เป็นต้น 
・私は気分が悪いので、午後休んでもいいですか。 

   (เนื่องจากรู้สึกไม่สบาย/ ขอหยุดเรียนบ่ายวันนี้ได้ไหมคะ)  

・今家から電話がありまして、急用で地方に行かなければならないとのことなので、午後の授業は

欠席してもよろしいでしょうか。 

   (เนื่องจากได้รับโทรศัพท์จากที่บ้านว่า มีธุระด่วนต้องไปต่างจังหวัด / บ่ายวันนี้ ขอหยุดเรียนได้ไหมคะ)  

2. กลุ่ม ～させていただきます(-sasete itadakimasu : ขอได้รับการให้ (ทํา)) ：～させていただきます(-
sasete itadakimasu)／～させていただきたいです(- sasete itadakitai desu)／～させてください(- sasete 
kudasai)／～さえてもらえませんか(- sasete moraemasenka)／～させていただけませんか( - sasete 
itadakemasenka) เป็นต้น 

・体調が悪いので、午後の授業を欠席させていただきます。 

    (เนื่องจากไม่สบาย / ขอได้รับการให้หยุดเรียนบ่ายวันนี้ค่ะ) 
・今日は私が発表の番なのですが、家庭の事情で出なければならなくなったので、授業を欠席させ

てもらえませんか。 

    (วันนี้เป็นคิวผมต้องนําเสนองานหน้าชั้นเรียน / เนื่องจากต้องไปธุระกับครอบครัว/ จะขอได้รับการให้หยุด
เรียนได้ไหมครับ) 

3. กลุ่มรูปบอกเล่า เช่น 
・家族のことで急用ができてしまったので、今日の授業を欠席します。 

   (เนื่องจากวันนี้มีธุระด่วนเรื่องครอบครัว/ จะหยุดเรียนวันนี้ค่ะ) 
・本日具合が優れないので、午後の授業を休みます。 

   (เนื่องจากวันนี้ไม่สบาย/ จะหยุดเรียนบ่ายวันนี้ค่ะ) 
เมื่อจําแนกความถี่ของรูปภาษาท่ีใช้ในการขออนุญาตแล้ว จะได้ผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ความถ่ีของรูปภาษาท่ีใช้ในการขออนุญาต (หน่วย:ร้อยละ)   
 
 ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ชาวญี่ปุ่น 
 สถานการณ์ท่ี สถานการณ์ท่ี 

กลุ่ม 1 2 3 4 1 2 3 4 
～てもいいですか 

(- temo ii desuka) 
33.2 51.6 59.3 48.8 16 11.5 8.2 15.3 

～させていただきます 

(- sasete itadakimasu) 
61 37.8 31.1 39.54 44 42 58.1 45.9 

กริยารูปบอกเล่า 5.5 10.3 9.3 11.6 40 46.1 33.3 38.4 
รวม (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

จากตารางที่ 4 รูปภาษาที่ใช้ในการขออนุญาตท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้มากได้แก่ กลุ่ม ～てもいいです

か(- temo ii desuka) และกลุ่ม  ～させていただきます(- sasete itadakimasu) ส่วนชาวญี่ปุ่นใช้กลุ่ม ～させてい

ただきます(- sasete itadakimasu) และกลุ่มกริยารูปบอกเล่าในจํานวนความถี่ท่ีใกล้เคียงกัน 
ตวัอย่างสํานวนการขออนุญาตของผู้เรียนชาวไทย 
・  家族と用事がありますから、午後の授業を休んでもいいですか。 

       (เพราะว่ามีธุระกับครอบครัว/ ขอหยุดเรียนบ่ายนี้ได้ไหมคะ) 
・今日は用事があるので、休ませていただけませんか。 

      (เนื่องจากวันนี้ธุระ/ ขอได้รับการให้หยุดเรียนได้ไหมคะ) 
 

ตัวอย่างสํานวนการขออนุญาตของชาวญี่ปุ่น 
・  今日体調が悪いため、授業を欠席させていただきます。発表日なのにすみません。 

    (เนื่องจากวันนี้ไม่สบาย/ จะขอได้รับการให้หยุดเรียน / ขอโทษที่ขอหยุดท้ังๆที่ต้องนําเสนองาน) 
    ・家族の事情で授業に出れなくなりました。発表は別日にやらせてください。 

                (วันนี้ไม่สามารถเข้าเรียนได้เพราะว่ามีธุระกับครอบครัว/ ขอความกรุณาให้เปลี่ยนไปนําเสนองานวันอื่นค่ะ) 
 ในกลุ่ม   ～てもいいですか (- temo ii desuka) กลุ่มผู้เรียนชาวไทยมักใช้รูป ～てもいいですか(- temo 
ii desuka) ในขณะที่ชาวญี่ปุ่น จะใช้～てもよろしいでしょうか (- temo yoroshii deshouka) ซ่ึงเมื่อเทียบความ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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・体調が悪いので、午後の授業を欠席させていただきます。 

    (เนื่องจากไม่สบาย / ขอได้รับการให้หยุดเรียนบ่ายวันนี้ค่ะ) 
・今日は私が発表の番なのですが、家庭の事情で出なければならなくなったので、授業を欠席させ

てもらえませんか。 

    (วันนี้เป็นคิวผมต้องนําเสนองานหน้าชั้นเรียน / เนื่องจากต้องไปธุระกับครอบครัว/ จะขอได้รับการให้หยุด
เรียนได้ไหมครับ) 

3. กลุ่มรูปบอกเล่า เช่น 
・家族のことで急用ができてしまったので、今日の授業を欠席します。 

   (เนื่องจากวันนี้มีธุระด่วนเรื่องครอบครัว/ จะหยุดเรียนวันนี้ค่ะ) 
・本日具合が優れないので、午後の授業を休みます。 

   (เนื่องจากวันนี้ไม่สบาย/ จะหยุดเรียนบ่ายวันนี้ค่ะ) 
เมื่อจําแนกความถ่ีของรูปภาษาท่ีใช้ในการขออนุญาตแล้ว จะได้ผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ความถ่ีของรูปภาษาท่ีใช้ในการขออนุญาต (หน่วย:ร้อยละ)   
 
 ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ชาวญี่ปุ่น 
 สถานการณ์ท่ี สถานการณ์ท่ี 

กลุ่ม 1 2 3 4 1 2 3 4 
～てもいいですか 

(- temo ii desuka) 
33.2 51.6 59.3 48.8 16 11.5 8.2 15.3 

～させていただきます 

(- sasete itadakimasu) 
61 37.8 31.1 39.54 44 42 58.1 45.9 

กริยารูปบอกเล่า 5.5 10.3 9.3 11.6 40 46.1 33.3 38.4 
รวม (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

จากตารางที่ 4 รูปภาษาที่ใช้ในการขออนุญาตท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้มากได้แก่ กลุ่ม ～てもいいです

か(- temo ii desuka) และกลุ่ม  ～させていただきます(- sasete itadakimasu) ส่วนชาวญี่ปุ่นใช้กลุ่ม ～させてい

ただきます(- sasete itadakimasu) และกลุ่มกริยารูปบอกเล่าในจํานวนความถี่ท่ีใกล้เคียงกัน 
ตัวอย่างสํานวนการขออนุญาตของผู้เรียนชาวไทย 
・  家族と用事がありますから、午後の授業を休んでもいいですか。 

       (เพราะว่ามีธุระกับครอบครัว/ ขอหยุดเรียนบ่ายนี้ได้ไหมคะ) 
・今日は用事があるので、休ませていただけませんか。 

      (เนื่องจากวันนี้ธุระ/ ขอได้รับการให้หยุดเรียนได้ไหมคะ) 
 

ตัวอย่างสํานวนการขออนุญาตของชาวญี่ปุ่น 
・  今日体調が悪いため、授業を欠席させていただきます。発表日なのにすみません。 

    (เนื่องจากวันนี้ไม่สบาย/ จะขอได้รับการให้หยุดเรียน / ขอโทษที่ขอหยุดท้ังๆที่ต้องนําเสนองาน) 
    ・家族の事情で授業に出れなくなりました。発表は別日にやらせてください。 

                (วันนี้ไม่สามารถเข้าเรียนได้เพราะว่ามีธุระกับครอบครัว/ ขอความกรุณาให้เปลี่ยนไปนําเสนองานวันอื่นค่ะ) 
 ในกลุ่ม   ～てもいいですか (- temo ii desuka) กลุ่มผู้เรียนชาวไทยมักใช้รูป ～てもいいですか(- temo 
ii desuka) ในขณะที่ชาวญี่ปุ่น จะใช้～てもよろしいでしょうか (- temo yoroshii deshouka) ซ่ึงเมื่อเทียบความ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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สุภาพแล้ว ถึงแม้～てもいいですか (- temo ii desuka) กับ～てもよろしいでしょうか (- temo yoroshii 
deshouka) จะเป็นกลุ่มเดียวกัน แต่ ～てもよろしいでしょうか (- temo yoroshii deshouka) สุภาพมากกว่า 
ในทางตรงกันข้าม ในกลุ่ม～させていただきます(- sasete itadakimasu) ผู้เรียนชาวไทยจะใช้ ～させていただけま

せんか (-sasete  itadakemasenka) ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นจะใช้～させていただきます  (- sasete itadakimasu)     
ซ่ึง ～させていただけませんか(-sasete  itadakemasenka) มีระดับความสุภาพมากกว่า  
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. จากข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ หน่วยข้อความที่พบในวัจนกรรมการขออนุญาต สามารถแบ่งตามหน้าท่ี
ทางการสื่อสารได้ 3 กลุ่ม ได้แก่  [A หน่วยข้อความเสริม]  [B เหตุผล]  [C การขออนุญาต]  

2. ปัจจัยทั้งด้านชนิดของเหตุผลและน้ําหนักของสถานการณ์ไม่ส่งต่อการเลือกใช้โครงสร้างลําดับหน่วย
ข้อความของกลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ในขณะที่น้ําหนักสถานการณ์ส่งผลต่อการเลือกใช้โครงสร้างลําดับหน่วย
ข้อความของชาวญี่ปุ่น กล่าวคือ ไม่ว่าน้ําหนักสถานการณ์หนักหรือเบา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเลือกท่ีจะขึ้นต้นการ
สนทนาด้วยหน่วยข้อความเสริม แต่ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มท่ีจะใช้หน่วยข้อความเสริมในสถานการณ์ท่ีมีน้ําหนักมาก 

3. ชนิดของหน่วยข้อความเสริม ท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่นใช้เหมือนกัน คือ การเรียกขาน, 
การขอโทษ, การเกริ่นหัวข้อเรื่อง เป็นต้น แต่หากพิจารณาความถี่ในการใช้ พบว่า หน่วยข้อความเสริมท่ีผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้มากท่ีสุด คือ การเรียกขาน ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นใช้การขอโทษหรือการเกริ่นหัวข้อเรื่อง 

หากวิเคราะห์หน่วยข้อความเสริมท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่นใช้ตามทฤษฎีความสุภาพของ 
บราวน์และเลวินสัน (Brown and Levinson,1978) แล้ว การที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้ “การเรียกขาน” เป็นการ
ตอบสนองหน้าด้านบวกของผู้ฟัง คือ ให้การยอมรับยกย่องผู้ฟัง ในขณะที่ ชาวญี่ปุ่นใช้ “การขอโทษ” ท่ีเป็นการ
ตอบสนองหน้าด้านลบของผู้ฟัง เป็นการแสดงให้คู่สนทนาเห็นว่า ผู้พูดทราบดีว่า การขออนุญาตของผู้พูดในครั้งนี้เป็นการ
รบกวนผู้ฟัง และผู้พูดมีความรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดีต่อการขออนุญาตในครั้งนี้ ส่วน “การเกริ่นนําหัวข้อเรื่อง” ก็จัดเป็น 
การตอบสนองหน้าด้านบวกของผู้ฟัง เพราะการเกริ่นนํา หรือปูพ้ืนเรื่องที่จะสนทนา ทําให้คู่สนทนาเข้าใจเจตนาได้ง่าย
จัดเป็นการแสดงความใส่ใจต่อคู่สนทนาอีกลักษณะหนึ่ง 

4. ในขณะที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้หน่วยข้อความเสริมในตอนต้นของวัจนกรรมเท่านั้น ในส่วนของชาว
ญี่ปุ่น พบว่า มีการใช้หน่วยข้อความเสริมหลังจากกล่าวขออนุญาตด้วยเช่นกัน ซ่ึงหน่วยข้อความเสริมที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ 
คือ “การขอโทษ” และ “การขอความกรุณา” ซ่ึงอาจตีความได้ว่า ชาวญี่ปุ่นใช้ “การขอโทษ” ในการแสดงให้คู่สนทนา
รับทราบว่า ผู้พูดทราบว่า คู่สนทนาคงลําบากใจ จึงขอโทษที่รบกวน นอกจากนี้ “การขอความกรุณา” ก็เป็นการ
แสดงออกที่เน้นยํ้าอํานาจในการตัดสินใจว่าเป็นของคู่สนทนา จุดนี้เป็นจุดที่ขาดหายไปในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ดังนั้น ในการสอนสํานวนการขออนุญาตอาจจะเพิ่มส่วนนี้เข้าไป เพื่อจะได้ทําให้ผู้เรียนใช้ภาษาญี่ปุ่น
ในการขออนุญาตโดยที่ไม่ทําลายสัมพันธภาพระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 

5. คําลงท้ายหน่วยแสดงเหตุผล จากข้อมูลในครั้งนี้ พบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ใช้ から(kara)  และ  
ので(node) ในความถี่ท่ีใกล้เคียงกัน ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นไม่ใช้ から(kara) เลย 

หนังสือ 初級日本語文法と教え方のポイント(Shokyuu Nihongo Bunpou to oshiekata no pointo)  
อธิบายความแตกต่างระหว่าง から(kara) และ ので (node) ไว้ดังนี้ คือ  から(kara) จะใช้ในการแสดงเหตุผล            
ท่ีผสมความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พูดไปด้วย เป็นการแสดงเหตุผลเชิงอัตวิสัย ในขณะที่ ので (node) เป็นการแสดง
เหตุผลเชิงวัตถุวิสัย กล่าวคือ แสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผลตามความเป็นจริง โดยที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด
เข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้น การใช้ ので(node) จึงสุภาพมากกว่า  から(kara) สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ ( カノッ

クワン,1977) ท่ีพบว่า ชาวญี่ปุ่นมักใช้ から(kara) กับคู่สนทนาท่ีมีสถานภาพเท่ากันและสนิทกับผู้พูด 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้ から(kara) และ ので (node) ในความถี่ท่ี
ใกล้เคียงกัน ส่วนชาวญี่ปุ่นไม่ใช้  から(kara) เลย ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะ ชาวญี่ปุ่นคิดว่า คู่สนทนา คือ อาจารย์ เป็นผู้ท่ีมี
สถานภาพสูงกว่า ดังนั้น จึงควรกล่าวเหตุผลด้วยภาษาท่ีสุภาพ ไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกของตนเองลงไป ในขณะที่ผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย อาจจะใช้ から(kara) กับอาจารย์ โดยที่ไม่ทราบว่า ปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะใช้ から(kara) กับผู้ท่ีมี
สถานภาพเท่ากันหรือสนิทกันเท่านั้น อาจจะส่งผลทําให้คู่สนทนาเข้าใจผิดและมองผู้พูดในแง่ลบได้ จึงเป็นจุดท่ีควรระวัง
ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

6. รูปภาษาในการขออนุญาต จากข้อมูลในครั้งนี้ สํานวนการขออนุญาตของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย มักลง
ท้ายด้วย ～てもいいですか (- temo iidesuka) และ ～させていただけませんか(- sasete itadakemasenka)   
ซ่ึงเป็นสํานวนที่ปรากฏมากในตําราเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยในระดับชั้นต้น จะสอนเฉพาะ～てもいいですか (- temo ii 
desuka) และในระดับชั้นกลาง จะเริ่มสอน ～させていただけませんか(- sasete itadakemasenka) ซ่ึงส่วนใหญ่
อาจารย์มักจะสอนความแตกต่างของ ～てもいいですか (- temo iidesuka) และ ～させていただけませんか (- 
sasete itadakemasenka) ในเรื่องของระดับความสุภาพมากกว่าท่ีจะชี้ให้ผู้เรียนคํานึงถึงบุญคุณของคู่สนทนาที่อนุญาต
สิ่งนั้นๆ ดังนั้น ผู้วิจัยคิดว่า การที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้  ～てもいいですか (- temo ii desuka) และ ～させて

いただけませんか(- sasete itadakemasenka) มาก อาจจะเป็นเพราะความเคยชินหรือเป็นการจํารูปภาษามากกว่าท่ี
เลือกพิจารณาจากมุมมองเรื่องบุญคุณ   

 ส่วนชาวญี่ปุ่นใช้รูปภาษากลุ่ม～させていただきます  (- sasete itadakimasu) และกลุ่มกริยารูปบอกเล่า
ในจํานวนความถ่ีท่ีใกล้เคียงกัน หากวิเคราะห์ในแง่ของมุมมองที่มีต่อการขออนุญาต อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มที่เลือกใช้ ～さ

せていただきます (- sasete itadakimasu) คิดว่า การขออนุญาตของตนเป็นภาระหรือสร้างความลําบากใจให้คู่
สนทนา ดังนั้น การที่คู่สนทนาอนุญาตให้ผู้พูดทําในสิ่งที่ขอไปได้นั้น นับว่าเป็นบุญคุณที่ต้องคํานึงถึง ส่วนในกลุ่มที่เลือกใช้
กลุ่มกริยารูปบอกเล่านั้น อาจจะคํานึงถึงเหตุผลในการขออนุญาตมากกว่า กล่าวคือ สถานการณ์ในแบบสอบถามกําหนด
เหตุผลมาให้ซ่ึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องหยุดเรียน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างอาจจะคิดว่า ในเมื่อการหยุด
เรียนเป็นสิ่งที่จะต้องทําแน่ๆอยู่แล้ว จะใช้รูปกริยาบอกเล่าเท่านั้น แต่หากพิจารณาในด้านความสุภาพและความเหมาะสม 
ถือว่า ยังขาดความสุภาพเพราะการขออนุญาตด้วยรูปภาษาแบบนี้ เหมือนกับการแจ้งให้ทราบ และผู้พูดได้ใช้อํานาจ    
ในการอนุญาตตนเองให้กระทําการดังกล่าวแล้ว ไม่ใช่ให้อํานาจคู่สนทนาในการตัดสินใจ ถือว่าเป็นการละเมิดกฎ       
ด้านอํานาจตามทฤษฎีความสุภาพ 

เนื่องจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้มีจํานวนไม่มากนัก และสถานการณ์ท่ีกําหนดก็น้อย นอกจากนี้ 
อายุของกลุ่มตัวอย่างเป็นช่วงวัย 19-20 ปี ดังนั้น อาจจะนําผลการวิจัยนี้ไปอ้างอิงการใช้ภาษาของชาวญี่ปุ่นทั้งหมดไม่ได้ 
ดังนั้น ในงานวิจัยต่อไปจึงควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้มีช่วงอายุท่ีกว้างขึ้น กําหนดสถานการณ์ให้มีความหลากหลายขึ้น 
และอาจจะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาวไทย เพื่อวิเคราะห์ต่อว่า การที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยกล่าวขออนุญาตด้วย
ภาษาญี่ปุ่นแตกต่างจากเจ้าของภาษานั้นเกิดจากความสามารถท่ียังไม่สมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงระหว่างพัฒนา
ภาษา หรือเกิดจากการถ่ายโอนวัจนปฏิบัติศาสตร์มาจากภาษาแม่ แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยนี้ ทําให้ทราบ
จุดบกพร่องของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการขออนุญาตของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยได้ โดยเฉพาะการเลือกใช้คําแสดง
เหตุผลที่อาจจะยังไม่เหมาะสมกับสถานภาพของคู่สนทนา นอกจากนี้ ในสํานวนการขออนุญาต แม้ว่าผลวิจัยจะแสดงว่า 
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่ผู้วิจัยเสนอว่า ควรที่จะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจมุมมองเกี่ยวกับความสํานึกใน
บุญคุณด้วย เพราะจะได้ทําให้ผู้เรียนใช้ภาษาถูกต้องด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจําเป็นรูปสํานวนเท่านั้น เพ่ือที่
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจะได้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยความเข้าใจ ลดการเกิดปัญหาความเข้าใจผิด 
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่สนทนาได้  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

265

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้ から(kara) และ ので (node) ในความถี่ท่ี
ใกล้เคียงกัน ส่วนชาวญี่ปุ่นไม่ใช้  から(kara) เลย ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะ ชาวญี่ปุ่นคิดว่า คู่สนทนา คือ อาจารย์ เป็นผู้ท่ีมี
สถานภาพสูงกว่า ดังนั้น จึงควรกล่าวเหตุผลด้วยภาษาท่ีสุภาพ ไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกของตนเองลงไป ในขณะที่ผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย อาจจะใช้ から(kara) กับอาจารย์ โดยที่ไม่ทราบว่า ปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะใช้ から(kara) กับผู้ท่ีมี
สถานภาพเท่ากันหรือสนิทกันเท่านั้น อาจจะส่งผลทําให้คู่สนทนาเข้าใจผิดและมองผู้พูดในแง่ลบได้ จึงเป็นจุดท่ีควรระวัง
ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

6. รูปภาษาในการขออนุญาต จากข้อมูลในครั้งนี้ สํานวนการขออนุญาตของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย มักลง
ท้ายด้วย ～てもいいですか (- temo iidesuka) และ ～させていただけませんか(- sasete itadakemasenka)   
ซ่ึงเป็นสํานวนที่ปรากฏมากในตําราเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยในระดับชั้นต้น จะสอนเฉพาะ～てもいいですか (- temo ii 
desuka) และในระดับชั้นกลาง จะเริ่มสอน ～させていただけませんか(- sasete itadakemasenka) ซ่ึงส่วนใหญ่
อาจารย์มักจะสอนความแตกต่างของ ～てもいいですか (- temo iidesuka) และ ～させていただけませんか (- 
sasete itadakemasenka) ในเรื่องของระดับความสุภาพมากกว่าท่ีจะชี้ให้ผู้เรียนคํานึงถึงบุญคุณของคู่สนทนาที่อนุญาต
สิ่งนั้นๆ ดังนั้น ผู้วิจัยคิดว่า การที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้  ～てもいいですか (- temo ii desuka) และ ～させて

いただけませんか(- sasete itadakemasenka) มาก อาจจะเป็นเพราะความเคยชินหรือเป็นการจํารูปภาษามากกว่าท่ี
เลือกพิจารณาจากมุมมองเรื่องบุญคุณ   

 ส่วนชาวญี่ปุ่นใช้รูปภาษากลุ่ม～させていただきます  (- sasete itadakimasu) และกลุ่มกริยารูปบอกเล่า
ในจํานวนความถ่ีท่ีใกล้เคียงกัน หากวิเคราะห์ในแง่ของมุมมองที่มีต่อการขออนุญาต อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มที่เลือกใช้ ～さ

せていただきます (- sasete itadakimasu) คิดว่า การขออนุญาตของตนเป็นภาระหรือสร้างความลําบากใจให้คู่
สนทนา ดังนั้น การที่คู่สนทนาอนุญาตให้ผู้พูดทําในสิ่งที่ขอไปได้นั้น นับว่าเป็นบุญคุณที่ต้องคํานึงถึง ส่วนในกลุ่มที่เลือกใช้
กลุ่มกริยารูปบอกเล่านั้น อาจจะคํานึงถึงเหตุผลในการขออนุญาตมากกว่า กล่าวคือ สถานการณ์ในแบบสอบถามกําหนด
เหตุผลมาให้ซ่ึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องหยุดเรียน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างอาจจะคิดว่า ในเมื่อการหยุด
เรียนเป็นสิ่งที่จะต้องทําแน่ๆอยู่แล้ว จะใช้รูปกริยาบอกเล่าเท่านั้น แต่หากพิจารณาในด้านความสุภาพและความเหมาะสม 
ถือว่า ยังขาดความสุภาพเพราะการขออนุญาตด้วยรูปภาษาแบบนี้ เหมือนกับการแจ้งให้ทราบ และผู้พูดได้ใช้อํานาจ    
ในการอนุญาตตนเองให้กระทําการดังกล่าวแล้ว ไม่ใช่ให้อํานาจคู่สนทนาในการตัดสินใจ ถือว่าเป็นการละเมิดกฎ       
ด้านอํานาจตามทฤษฎีความสุภาพ 

เนื่องจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้มีจํานวนไม่มากนัก และสถานการณ์ท่ีกําหนดก็น้อย นอกจากนี้ 
อายุของกลุ่มตัวอย่างเป็นช่วงวัย 19-20 ปี ดังนั้น อาจจะนําผลการวิจัยนี้ไปอ้างอิงการใช้ภาษาของชาวญี่ปุ่นทั้งหมดไม่ได้ 
ดังนั้น ในงานวิจัยต่อไปจึงควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้มีช่วงอายุท่ีกว้างขึ้น กําหนดสถานการณ์ให้มีความหลากหลายขึ้น 
และอาจจะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาวไทย เพื่อวิเคราะห์ต่อว่า การที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยกล่าวขออนุญาตด้วย
ภาษาญี่ปุ่นแตกต่างจากเจ้าของภาษานั้นเกิดจากความสามารถท่ียังไม่สมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงระหว่างพัฒนา
ภาษา หรือเกิดจากการถ่ายโอนวัจนปฏิบัติศาสตร์มาจากภาษาแม่ แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยนี้ ทําให้ทราบ
จุดบกพร่องของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการขออนุญาตของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยได้ โดยเฉพาะการเลือกใช้คําแสดง
เหตุผลท่ีอาจจะยังไม่เหมาะสมกับสถานภาพของคู่สนทนา นอกจากนี้ ในสํานวนการขออนุญาต แม้ว่าผลวิจัยจะแสดงว่า 
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่ผู้วิจัยเสนอว่า ควรที่จะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจมุมมองเกี่ยวกับความสํานึกใน
บุญคุณด้วย เพราะจะได้ทําให้ผู้เรียนใช้ภาษาถูกต้องด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจําเป็นรูปสํานวนเท่านั้น เพื่อที่
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจะได้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยความเข้าใจ ลดการเกิดปัญหาความเข้าใจผิด 
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่สนทนาได้  
   



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
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การศึกษาเปรียบเทียบคําศัพท์พื้นฐานคํากริยาในภาษาไทยญ้อกับภาษาไทยมาตรฐาน 
A Comparative Study of Basic Verb Vocabularies in Thai-Nyo and Standard Thai 

กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคําศัพท์พ้ืนฐานคํากริยาภาษาไทยญ้อกับภาษาไทยมาตรฐานโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคําศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยญ้อกับภาษาไทยมาตรฐาน ซ่ึงใช้ข้อมูลจากบัญชีคําศัพท์พ้ืนฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมคํากริยาจากผู้บอกภาษา 
 ผลการวิจัย พบว่า บัญชีคําศัพท์พ้ืนฐานในภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีท้ังหมด 
1,050 คํา โดยพบบัญชีคํากริยา จํานวน 283 คํา ท้ังนี้ยังพบว่าคําศัพท์พ้ืนฐานคํากริยาในภาษาไทยญ้อกับภาษาไทยมาตรฐาน 
มีท้ังความเหมือน ความแตกต่าง และความคล้ายคลึงกัน ทางด้านโครงสร้างประโยคและความหมายนอกจากน้ียังพบว่า
คําศัพท์ในภาษาไทยญ้อมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยถิ่นที่ใช้พูดในจังหวัดนครพนม 
คําสําคัญ: คําศพัท์พ้ืนฐาน, ภาษาไทยญ้อ, ภาษาไทยมาตรฐาน, คํากริยา 
 

Abstract 
 

This purpose of this study was to study and compare the basic Verbvocabulariesbetween Thai 
standard and Thai-Nyo. The instrument used was the wordlists of the PrathomSuksa 5 students. The data 
was collected from key informants. 

The result of this study revealed that there were 1,050 words with 283 verb entries of the basic 
vocabulary in StandardThai fromthe PrathomSuksa 5 students. Thai-Nyo and StandardThaishared 
sameness, difference, and similarities in structures and meaning. Also, Thai-Nyo was similar to Thai 
dialects spoken in Nakhon Phanom. 
Keywords: Basic vocabulary, Thai-Nyo, language Thai, standardverb 
 
บทนํา 
 ภาษาบ่งบอกถึงที่มาของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ในสังคมทุกชนชาติต่างมีภาษาเพื่อใช้ในการสืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรม จากบุคคลรุ่นหนึ่งไปยังบุคคลรุ่นต่อ ๆ ไป สําหรับประเทศไทยได้จัดแบ่งกลุ่มภาษาออกเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้เกณฑ์
ทางภูมิศาสตร์หรือถิ่นที่อยู่ของผู้พูด ออกเป็น 4 ถิ่น ได้แก่ 1) ภาษาไทยถ่ินกลาง (Central ThaiDialect) 2) ภาษาถิ่นไทยใต้ 
(Southern Thai Dialect) 3) ภาษาไทยถ่ินเหนือ (Northern Thai Dialect) และ4) ภาษาถิ่นอีสาน (Isan Dialect) (เรืองเดช 
ปันเขื่อนขัติ, 2531: 28; สามทรง บุรุษพัฒน์, 2543: 27; วิไลศักด์ิ กิ่งคํา, 2549: 1) ท้ังนี้ภาษาไทยถิ่นท่ีใช้พูดกันในท้องถิ่นของ
ประเทศไทยนั้น นับได้ว่าเป็นภาษาไทยตระกูลด้ังเดิม (Proto Tai) ซ่ึงแต่ละถิ่นอาจใช้ภาษาแตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกัน      
ท้ังคํา ความหมาย และพื้นเสียง ตามถิ่นที่อยู่อาศัย 

อย่างไรก็ตาม ภาษาไทยถิ่นเป็นภาษาตระกูลไท (TaiFamily) ภาษาไทยญ้อก็เช่นเดียวกัน ซ่ึงภาษาไทยญ้อเป็นกลุ่ม
ภาษาย่อยของภาษาลาว จะมีวงศ์คําศัพท์ร่วมกับภาษาลาว เนื่องจากเป็นภาษาที่พูดอย่างกว้างขวาง ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 7 
จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดหนองคาย 2) จังหวัดอุดรธานี 3) จังหวัดมหาสารคาม 4) จังหวัดสกลนคร 5) จังหวัดนครพนม        
6) จังหวัดมุกดาหาร และ 7) ขอนแก่น ท้ังนี้ยังมีจังหวัดที่พูดภาษาญ้อในประเทศไทยอีก 3 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลาง 2 จังหวัด 
ได้แก่ 1) จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) จังหวัดสระบุรี ส่วนภาคตะวันออกมี 1 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี 

ท้ังนี้จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในพ้ืนที่ภาคอีสานตอนบน ซ่ึงมีกลุ่มชาติพันธุ์ 7 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 1) ไทยญ้อ    
2) ผู้ไทย 3) ไทยแสก 4) ไทยกะเลิง 5) ไทยโส้หรือไทยกะโซ่ 6) ไทยข่า และ 7) ไทยลาว อย่างไรก็ตามภาษาญ้อใช้พูดกัน     
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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268

ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 9 อําเภอ 1) อําเภอท่าอุเทน 2) อําเภอเมืองนครพนม 3) อําเภอบ้านแพง 4) อําเภอศรีสงคราม   
5) อําเภอปลาปาก 6) อําเภอนาแก 7) อําเภอนาหว้า 8) อําเภอธาตุพนม 9) อําเภอโพนสวรรค์ (นันตพร นิลจินดา, 2532: 12)  
ซ่ึงชาวไทยญ้อจังหวัดนครพนม (เจมส์ อาร์ เซมเบอร์เลน, 2532, สัมภาษณ์ อ้างถึงใน นันตพร นิลจินดา, 2532: 23) กล่าวถึง
ความเป็นมาของไทยญ้อนครพนมไว้ว่า เดิมมีถิ่นฐานอยู่ท่ีเวียดนามเหนือ เมือง Thon Hao ซ่ึงสอดคล้องกับเมธี ดวงสงค์ 
(2514: 22-24) ท่ีกล่าวไว้ว่า ชาวไทยญ้อได้หนีภัยไปอยู่เมืองญวนก่อนอพยพย้ายถ่ิน มาอยู่เมืองคําม่วนเมืองเกิด กลับไป     
ตั้งภูมิลําเนาอยู่ในเมืองไชยบุรีและขึ้นต่อไทยคือ จังหวัดนครพนม ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2509: 343) 
ท่ีกล่าวว่าชาวไทยญ้อท่าอุเทน ได้อพยพหลังภัยสงครามสงบในปี พ.ศ. 2371 กลับมาอาศัยท่ีเมืองไชยบุรี เมืองนครพนม      
ในปัจจุบัน  

ด้านภาษาญ้อ เป็นภาษาท่ีอยู่ในตระกูลภาษาไท (Tai Family) ท่ีพูดอยู่คงที่เมืองเสน แขวงคําม่วน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้น ภาษาญ้อ จะมีวงศ์คําศัพท์ร่วมกับภาษาลาวมากกว่าภาษาไทยกลาง จึงมีคํา
เรียกชาวญ้อ 2 อย่างคือ เรียกว่า “ไทยญ้อ” ในฐานะประชากรในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งและเรียก “ลาวญ้อ” เพราะเป็นผู้ท่ีใช้
คําศัพท์ร่วมกันกับภาษาลาวซ่ึงชาวไทญ้อมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศลาวมากก่อน ภาษาญ้อใช้พูดกันที่จังหวัดท่ีจังหวัด
สกลนคร และนครพนม ภาษาญ้อส่วนใหญ่จะพูดกันในอําเภอท่าอุเทน และมีบ้างในอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ท้ังนี้
ภาษาญ้อท่าอุเทนมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับภาษาญ้อท่ีพูดในจังหวัดสกลนคร (J. Marvin Brown, 1965: 12 – 17 และ 
Jame R. Chamberiain, 1977: 43 – 46) 

นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาภาษาญ้อในด้านต่าง ๆ อาทิ กาญจนา คูวัฒนะศิริ (2524) ได้ศึกษาเรื่องวรรณยุกต์ใน
ภาษาญ้อ พบว่า การแบ่งภาษาญ้อออกเป็น 3 ถิ่นย่อย โดยแบ่งจากจํานวนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ได้แก่ 1) ภาษาถิ่นย่อยท่ีมี
ระบบ 4 หน่วยเสียงวรรณ์ยุกต์ 2) ภาษาถิ่นย่อยที่มีระบบ 5 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ และ 3) ภาษาถิ่นย่อยที่มีระบบ 6 หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ ส่วนการพิจารณาเปรียบเทียบการแยกเสียงวรรณยุกต์ และลักษณะของเสียงวรรณยุกต์แล้วสามารถแบ่ง
ภาษาญ้อออกเป็นภาษาถิ่นย่อยได้ 7 กลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับ วุฒิชัย โจทย์กิ่ง, (1980) ได้ศึกษาถึงลักษณะของหน่วยเสียง
พยัญชนะในทํานองเดียวกับศรีพินศิริวิสิษฏ์กุล อ้างอิงในนันตพร นิลจินดา (2532: 31) ซ่ึงพบว่าหน่วยเสียงพยัญชนะ           
มี 20 หน่วยเสียง ได้แก่ /b, d, p, t, c, k, �, ph, th, kh, m, n, ñ, ŋ, f, s, l, h, w, y/ เป็นพยัญชนะต้นได้ทุกหน่วยเสียงแต่
จะเป็นพยัญชนะท้ายเพียง 9 หน่วยเสียง คือ /p, t, k, �, m, n, ŋ, w, y/ หน่วยเสียงสระมี 21 หน่วยเสียงแบ่งเป็นสระเดี่ยว 
18หน่วยเสียง แยกได้ 3 หน่วยเสียงดังนี้ 1) หน่วยเสียงสระหน้า 6 เสียง ได้แก่ /iอิ/i: อี/eเอะ/ e:เอ/Eแอะ/ E:แอ/ 2) 
หน่วยเสียงสระกลาง 6 เสียง ได้แก่ / อึ/ :อือ/@เออะ/@:เออ/aอะ/a:อา/และ3)หน่วยเสียงสระหลัง 6 เสียง ได้แก่ /u
อุ/u:อู/oโอะ/o:โอ/Oเอาะ/O:ออ/นอกจากนี้ยังมีสระประสม 3 หน่วยเสียง ได้แก่/iaเอียะ/»aเอือะ/uaอัวะ/ 

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ซ่ึงมีกลุ่มชาติพันธุ์ 7 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 1) ไทยญ้อ 2) ผู้ไทย 
3) ไทยแสก 4) ไทยกะเลิง 5) ไทยโส้หรือไทยกะโซ่ 6) ไทยข่า และ 7) ไทยลาว อย่างไรก็ตามภาษาญ้อใช้พูดกันในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนครพนม 9 อําเภอ 1) อําเภอท่าอุเทน 2) อําเภอเมืองนครพนม 3) อําเภอบ้านแพง 4) อําเภอศรีสงคราม 5) อําเภอ
ปลาปาก 6) อําเภอนาแก 7) อําเภอนาหว้า 8) อําเภอธาตุพนม 9) อําเภอโพนสวรรค์ (นันตพร นิลจินดา, 2532: 12)  

จากข้อมูลข้างต้นของผู้ท่ีศึกษาภาษาไทยญ้อ พบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระบบเรื่องวรรณยุกต์ และพบว่ายังมี
การศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐานมีไม่มาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐานในภาษาไทยญ้อ เพื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทย
มาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงประเด็นการเปรียบเทียบนี้จะสะท้อนให้เห็นความเหมือนความแตกต่างของ
คําศัพท์พ้ืนฐานของภาษาไทยญ้อกับภาษาไทยกลาง นอกจากนี้ผลการวิจัยเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาถิ่นในประเทศไทย
ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์สู่การเรียนการสอนภาษาไทยญ้อในท้องถิ่นได้ด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคํากริยาในบัญชีคําศัพท์พ้ืนฐานในภาษาไทยญ้อกับภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
 
  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 
ศึกษาเอกสาร และทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคําศัพท์พ้ืนฐานในภาษาไทยญ้อ รวบรวมการใช้คําศัพท์พ้ืนฐานใน

ภาษาไทยญ้อ ตําบลท่าอุเทน อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม หลังจากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และ
เรียบเรียงเป็นงานวิจัยงานวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากผู้บอกภาษาที่มีอายุระหว่าง 55-60 ปี จํานวน 10 คน แบ่งเป็น เพศชาย 5 คน 
เพศหญิง 5 ท่ีเป็นชาวไทยญ้อ ท่ีเกิด และอาศัยอยู่ในตําบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จากนั้นผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเครื่องมือ 
การวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด เกี่ยวกับคําศัพท์พ้ืนฐาน และแบบสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาประกอบการ
เก็บข้อมูล 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาบัญชีคําศัพท์พ้ืนฐานที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีคําศัพท์พ้ืนฐาน 
1,050 คํา สามารถแยกคํากริยาได้ท้ังหมด 283 คํา ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบภาษาไทยญ้อกับภาษาไทยมาตรฐาน พบประเด็นดังนี้ 

คํากริยาที่มีหน่วยเสียงเหมือนกัน 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบคํากริยาภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน สามารถวิเคราะห์คํากริยาท่ีมีหน่วยเสียง
เหมือนกันในภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงหน่วยเสียงเหมือนกัน 

ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาไทยญ้อ  
เนา /naw1/ เนา /naw1/ 
บ่ม /bom2/ บ่ม /bom2/ 

วางแผน /wa:ŋ1  phɛ:n5/ วางแผน /wa:n1 ph�:n5/
แทรก /s�:k3/ แซก /s��k3/ 
 
จากการวิเคราะห์คํากริยาท่ีมีหน่วยเสียงเหมือนกัน สรุปได้ว่า ท้ังคํากริยาในภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยญ้อ    

มีหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์เหมือนกัน อีกทั้งยังมีความหมายเหมือนกันด้วย  
คํากริยาที่มีหน่วยเสียงคล้ายกัน 

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบคํากริยาภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน สามารถวิเคราะห์คํากริยาท่ีมีหน่วยเสียง
คล้ายกันในภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงหน่วยเสียงคล้ายกัน 
ภาษาไทยกลาง  ภาษาไทยญ้อ  หน่วยเสียงที่คล้ายกัน 

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
กะพริบ /k ri /  กะพิบ /ka2 phib3/  / / 
เคลือบ /kh��ab3/ เคือบ /kh�ab3 /  / / 
ปลอม /pr�:m1/ ปอม /p�:m5/  / / 
ซอย /s�:j1/  ซอย /s��j5/ / /  
ทรุด /sud4/ ยุบ /jub4/  / / 
เศร้า /saw3/ เศ้า /saw1/ / /  
อบอุ่น /�ob2��n2/ อบอุ่น /�ob2�un1/ / /  
อาสา /�a:1 sa:5/ อาสา /���4 sa:3/ / /  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะความแตกต่างของคํากริยาภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน คือท้ังสองภาษาจะมี
ความแตกต่างกันส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ถ้ามีความคล้ายกันในส่วนพยัญชนะและสระ จะมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันและหากมีเสียง
สระ เสียงวรรณยุกต์เหมือนกันมีความแตกต่างด้านพยัญชนะ แต่หน่วยเสียงทั้งสองภาษามีส่วนคล้ายกัน คือ หน่วยเสียงสระ  

คํากริยาที่ออกเสียงแตกต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบคํากริยาภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน สามารถวิเคราะห์คํากริยาท่ีมีความ
แตกต่างกันของภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงความแตกต่างกนัแต่มีความหมายเหมือนกัน 

ภาษาไทยกลาง  ภาษาไทยญ้อ  
กระแทก /kr �:k/ ตํา /tam5/ 
กระเพื่อม /kr �:� / ซัด /sad4/ 

กอบ /k�: / โฮ้บ /ho�b3/ 
กังวล /k��1 won1/ อุก /�uk4/ 
ขยัน /kh�2 ��n5/ หมั่น /man3/ 

ค้นคว้า /khon4 khwa:4 / ซอก /s��k4/ 
เคอะเขิน /kh�4 khl��n4 / อยากอาย /ja:k5�a�j5/
ทะเลาะ /tha3 l��4/ ผิดกั๋น /phid3 kan5/
ผูกพัน /phu:g2 pan1/ ลื๊ง /l�:ŋ4/ 
พยัก /pha4  jak4/ งึก /ŋɯk3/ 

พรรณนา /phan1 na4 na:1/ ล่าย /la:j3/ 
พักผ่อน /phak4ph�:n2/ เซาเมื้อย /saw4 m�aj3/
สังสรรค ์ /saŋ5 ke:d2 ka:n1/ ซุมกัน /sum5 kan5/

  
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะความแตกต่างที่พบ คือคํากริยาของภาษาไทยญ้อแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานทั้ง

เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ แต่มีความหมายเหมือนกัน เช่น กระแทก ในภาษาไทยมาตรฐาน ตรงกับคําว่า 
ตํา ในภาษาไทยญ้อ หมายถึง การกระทบโดยแรง 

คํากริยาที่ออกเสียงเหมือนกันคล้ายกันและมีความหมายเหมือนกัน 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบคํากริยาภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐานสามารถวิเคราะห์คํากริยาท่ีออกเสียง
เหมือนกันหรือคล้ายกันและมีความหมายเหมือนกัน ดังนี้  
 
ตารางที่ 4 แสดงคํากริยาท่ีออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกันและมีความหมายเหมือนกัน 

ภาษาไทยกลาง  ภาษาไทยญ้อ  
แกว่ง /k��:ŋ2/ แก่ง /k���2/ 
เนา /naw1/ เนา /naw1/ 
บ่ม /bom2/ บ่ม /bom2/ 

ปลอม /pl�:m1/ ปอม /p�:m5/ 
อบอุ่น /�ob2��n2/ อบอุ่น /�ob4�un2/
อาสา /�a:1 sa:5/ อาสา /���4 sa:5/

 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 จากการศึกษาพบว่าคํากริยาท่ีออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกันและมีความหมายเหมือนกัน ของภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาไทยญ้อ มีความคล้ายกันทั้งเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ และมีความหมายเหมือนกันโดยจะสังเกตเห็นว่า 
คํากริยาที่ต่างกัน จะต่างกันตรงคําควบกล้ํา /pl‐/  ซ่ึงเป็นคําควบกล้ําท่ีไม่มีในภาษาไทยญ้อ แต่ปรากฏในภาษาไทย
มาตรฐาน 

โครงสร้างประโยคของภาษาไทยญ้อและภาษาไทยกลาง 
 จากการวิเคราะห์ของ อัมพร ทองใบ และมาลี พันธ์ประเสริฐ (2555) กล่าวว่า ประโยค คือ กลุ่มคําท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกันเป็นระเบียบ และมีเนื้อความครบบริบูรณ์ ประโยคแต่ละประโยคนั้นจะต้องประกอบด้วยคํากริยาเสมอ และอาจมี
คําชนิดอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับคํากริยานั้นอยู่ด้วย โดยลักษณะประโยคในภาษาไทย แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ประโยคบอกเล่า 
ประโยคขอร้อง หรือชักชวน ประโยคคําสั่ง และประโยคคําถาม ยกตัวอย่างประโยคทั้งในภาษาไทยกลางและภาษาไทยญ้อ 
โดยใช้คํากริยาเป็นแกนหลักในการสร้างประโยค ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 

คํากริยา   : ขยัน(ไทยกลาง) = หม่ัน (ไทยญ้อ) 
ประโยคบอกเล่า  : ฉันเป็นคนขยัน (ไทยกลาง) 

: ข่อยเป็นผู้หมั่น  (ไทยญ้อ)  
ประโยคขอร้อง : เธอช่วยขยันทํางานหน่อยสิ (ไทยกลาง) 

    : เจ้ากะหมั่นเอ็ดเวียกแหน่  (ไทยญ้อ)    
ประโยคคําสั่ง : เธออย่าขยันเกินไป (ไทยกลาง)            

: เจ้าอย่าสุหมั่นหลาย (ไทยญ้อ)       
ประโยคคําถาม : เขาเป็นคนขยันไหม (ไทยกลาง)    

          : ลาวกะเป็นคนหมั่นแนะ (ไทยญ้อ)  
 ตัวอย่างที่ 2     

คํากริยา   : เอ็นดู (ไทยกลาง) = แพง (ไทยญ้อ) 
ประโยคบอกเล่า  : มีนาเอ็นดูเมษา (ไทยกลาง)       

: มีนาแพงเมษา (ไทยญ้อ)      
ประโยคขอร้อง : คุณจะเอ็นดูเขาได้ไหม (ไทยกลาง)       

   : เจ้าน่ะแพงเพิ่นได้แนะ  (ไทยญ้อ)      
ประโยคคําสั่ง : ลูกต้องเอ็นดูน้องให้มาก ๆ นะ  (ไทยกลาง)     

   : เจ้าต้องแพงน้องเห้อหลาย ๆ เด้อ(ไทยญ้อ)     
ประโยคคําถาม : เธอเอ็นดูเขาใช่ไหม (ไทยกลาง)       

            : เจ้าแพงเพิ่นแม่นแนะ (ไทยญ้อ)      
  

 จากการวิเคราะห์ประโยคทั้งภาษาไทยกลางและภาษาไทยญ้อ โดยใช้คํากริยาคําเดียวกัน พบว่า ท้ังสองภาษา
โครงสร้างประโยคเหมือนกันดังตัวอย่าง 
   มีนา (ประธาน)+ เอ็นดู (กริยา)+ เมษา (กรรม)  ไทยกลาง  

มีนา (ประธาน)+ แพง (กริยา)+ เมษา (กรรม)  ไทยญ้อ  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การเปรียบเทียบคําศัพท์พ้ืนฐานคํากริยาภาษาไทยญ้อกับภาษาไทยมาตรฐานจากคําศัพท์พ้ืนฐานที่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 กระทรวงศึกษาธิการภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน  ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกัน แต่มีบ้างด้าน
เหมือนกันหรือคล้ายกัน คํากริยาท่ีพูดแตกต่างกัน มักเป็นคํากริยาท่ีเกิดจากการยืมศัพท์ต่างประเทศในภาษาไทย เช่น คําว่า 
เจตนา(สันสกฤต)  จาบัลย์(สันสกฤต) กริ้ว (เขมร)  ส่วนคําท่ีออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกัน พบว่า เป็นคําไทยแท้ เม่ือมา
เทียบคําและเสียงกับภาษาไทยญ้อจึงมีความคล้ายกัน เช่น คําว่า บ่ม  อบอุ่น เนา เป็นต้นส่วนคํากริยาท่ีมีหน่วยเสียงคล้ายกัน
ของภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน พบว่าท้ังสองภาษา คําบางคํามีความคล้ายกันทั้งหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียง



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ และคํากริยาท่ีมีหน่วยเสียงคล้ายกันบางอย่างของภาษา ไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน ท้ัง
สองภาษาจะมีความคล้ายกันสองส่วน คือ ถ้ามีความคล้ายกันในส่วนพยัญชนะและสระ จะมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน และหากมี
เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์เหมือนกันก็มีความแตกต่างในส่วนของพยัญชนะ อีกท้ังคํากริยาท่ีออกเสียงแตกต่างกันแต่มี
ความหมายเหมือนกันของภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน จากการศึกษา พบว่ามีความแตกต่างทั้งเสียงพยัญชนะ เสียง
สระ และเสียงวรรณยุกต์ แต่มีความหมายเหมือนกัน เช่น “เอ็นดู” ในภาษาไทยมาตรฐาน ตรงกับคําว่า “แพง” ในภาษาไทย
ญ้อ อันหมายถึง มีใจรักใคร่, ปรานี ส่วนคํากริยาที่ออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกันและมีความหมายเหมือนกันของภาษาไทย
ญ้อและภาษาไทยมาตรฐานมีความคล้ายกันทั้งเสียงพยัญชนะ สระและเสียงวรรณยุกต์ อีกท้ังยังมีความหมายเหมือนกันอีก
ด้วย เช่น คําว่า “เนา” ท้ังภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยญ้อออกเสียงเหมือนกัน อันหมายถึง การเย็บห่าง ๆ พอให้อยู่เป็น
แนวเพ่ือเย็บให้เรียบร้อยต่อไปและจากการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคของภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน พบว่า 
โครงสร้างประโยคเหมือนกันตรงตามหลักไวยากรณ์ไทยทุกประการ คือ มีโครงสร้างแบบ ประธาน กริยา กรรม เป็นหลัก 
เพียงแต่คําท่ีใช้ในประโยคไม่คล้ายกันทุกคําเพราะเป็นภาษาคนละถิ่น จากการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของ
ภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐาน ท้ัง 6 ประเด็นสรุปได้ว่า ท้ังสองภาษาต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่มีความเกี่ยวเนื่อง
กันในบางส่วน เช่น  มีคําและความหมายเหมือนกัน หรืออาจแตกต่างกันจนรู้สึกว่าเป็นคนละภาษา และจากการศึกษาทําให้
ทราบว่าท้ังภาษาไทยญ้อและภาษาไทยมาตรฐานที่ไม่วา่จะเหมือนหรือแตกต่างกันในส่วนใดก็ตาม ล้วนเป็นธรรมชาติของภาษา
ท่ีจะต่างหรือคล้ายกันบ้าง เพราะทั้งสองเป็นภาษาตระกูลเดียวกัน ซ่ึงก็คือ “ภาษาตระกูลไทย” นั่นเอง 

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรนําไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยญ้อ เพื่อเป็นการถ่ายทอดภาษาจากรุ่นสู่รุ่น 
2. ควรนําไปปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับบทเรียนวิชาภาษาไทยวรรณกรรมท้องถิ่น เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาภาษา

และวรรณกรรมท้องถิ่นต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการศึกษาคําชนิดอ่ืน ๆ ในภาษาไทยญ้อ และภาษาในกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาของ

กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
2. ควรเพิ่มแหล่งเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมท้ังภาคอีสานเพื่อจะได้ศึกษาเปรียบเทียบว่าแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างและ

เหมือนกันอย่างไร 
3. ควรศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาด้วยเพ่ือจะได้นําไปใช้ในบทเรียนภาษาไทยถิ่นบูรณาการกับ

วรรณกรรมท้องถิ่นอย่างต่องเนื่อง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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มิติของความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง : กรณีศึกษาหนึ่งร้อยเพลงรักของครูสลา คุณวุฒิ 
Dimensions of Love in Thai Country Music: A Case Study of One Hundred 

Love Songs Composed by SalaKhunnavut 
สิริวรรณ นันทจันทูล, สุรีย์รัตน์ บํารุงสุข 

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามิติของความรักใน
เพลงไทยลูกทุ่งของครูสลา คุณวุฒิ ท้ังนี้ใช้กรอบแนวคิดการอ้างถึง (reference) โดยพิจารณาถ้อยคํา ความหมายของ
ถ้อยคําตามบริบทภายในตัวบท (internal context) รูปภาษาแสดงความหมายของสรรพสิ่งหรือสิ่งที่อ้างถึงเป็น
ความหมายเชิงมโนทัศน์ (conceptual meaning) หรือความหมายอ้างอิง (reference) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร
แบบเจาะจง จํานวน 100 เพลงรักของครูสลา คุณวุฒิ นับความถ่ีและคิดค่าร้อยละของรูปภาษาที่ปรากฏในมิติต่างๆ     
ผลการศึกษาพบว่า ความรักมีมิติหลัก 2 มิติ ได้แก่ มิติของสถานภาพของความรัก และ มิติของสมรรถนะของความรัก 
พบรูปภาษาที่อ้างถึงมิติของสมรรถนะของความรักมากท่ีสุด รองลงมาคือ มิติของสถานภาพ จากการศึกษา มิติท่ีหนึ่ง 
สถานภาพของความรัก พบ 3 มิติย่อย ได้แก่ 1) ความรักมีสถานะของงาน 2) ความรักมีสถานะในระบบการแข่งขันและ 
3) ความรักมีสถานะในระบบการศึกษาจากการศึกษา มิติท่ีสอง สมรรถนะของความรัก พบ 5 มิติย่อย ได้แก่ 1) ความรัก
มีตัวตนอย่างวัตถุสิ่งของ 2) ความรักเป็นสถานที่และมีพ้ืนที่ 3) ความรักให้พลังงาน เป็นเครื่องป้องกัน ต้านทานภัย และ
แสงสว่างนําทางชีวิต 4) ความรักมีสมรรถนะในการเคลื่อนที่เดินทาง  ติดตาม และ ดํารงอยู่ตามกรอบเวลา 5) ความรัก   
มีตัวตนดํารงอยู่ด้วยอากัปกิริยาอย่างมนุษย์ พืช และสัตว์ ตามลําดับ 
คําสําคัญ: มิติของความรัก, เพลงไทยลูกทุ่ง, ครูสลา คุณวุฒิ, การอ้างถึง 
 

Abstract 
 

This qualitative research with quantitative data aims to examine dimensions of love in Thai 
country music composed by SalaKhunnavut. That data were analyzed based on framework of 
reference focusing on internal context, conceptual meaning, and referential meaning. Purposive 
sampling was used for selection of a sample of 100 love songs composed by SalaKhunnavut. Data 
were analyzed using frequency and percentage of language forms found in different dimensions. It 
was found that love had two main dimensions, which were status of love and capacity of love. The 
language forms referring to capacity of love were found the most, followed by status of love. First, for 
status of love, three sub-dimensions were identified, including 1) status of love at work 2) status of 
love in competitions, and 3) status of love in education, respectively. Second, for capacity of love, 
five sub-dimensions were identified, including 1) love as an object 2) love as a place with space 2) 
love as a source of energy, protection of danger, and a guiding light 4) love as a thing with movement 
which travels and exists through time, and 5) love as an existing being with the same manners as 
humans, plants, and animals, respectively.  
Keywords: Dimension of love, Thai country music, SalaKhunnavut, Reference  
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บทนํา 
 ความรัก คือ อารมณ์ชนิดหนึ่งซ่ึงมนุษย์ได้แสดงความรู้สึกท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
ความรักเป็นความผูกพันทางใจ (สุชาติ โสมประยูร 2547: 52) ส่วนคําว่า รัก หมายถึง มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย        
มีความผูกพันด้วยความเสน่หา มีใจผูกพันฉันชู้สาว (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 983-984) ความรักมีความสําคัญอย่างย่ิง
ต่อชีวิตมนุษย์  ท้ังนี้เนื่องจาก ความรักเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์ ตามที่ อับราฮัม  มาสโลว์ (Maslow 1970: 
124) ได้กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ลําดับ ตามลําดับความต้องการ ได้แก่ ลําดับแรกความ
ต้องการทางด้านร่างกาย (physiological) ลําดับท่ีสอง ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (safety needs)  
ลําดับท่ีสาม ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (love and belonging needs) ลําดับท่ีสี่ ความต้องการได้รับ
การยกย่องจากผู้อ่ืน (self-esteem needs) และความต้องการประจักษ์ตน (self-actualization) นอกจากนี้ความรัก   
ยังทําให้โลกงดงามสว่างไสว ชีวิตมีแต่ความสุข เบิกบาน แช่มชื่น ความรักช่วยลดทอนความรุนแรงจากความขัดแย้ง และ
กระตุ้นให้เกิดพลังการพัฒนาสังคม (อนุช อาภาภิรม 2544: 5-12) ท่ีสําคัญความรักเป็นมรดกด้านความรู้สึกทางธรรมชาติ   
ท่ีมนุษย์ได้รับมาโดยชอบธรรม (วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ 2553: คํานํา) จากนิยามและความสําคัญของความรักข้างต้น ทําให้
เห็นว่าความรักมีหลายมิติท้ังมิติท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม จึงน่าสนใจว่า มิติของความรักมีอะไรบ้าง 
 ด้วยเหตุท่ีความรักมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสรรพชีวิต ความรักจึงมีบทบาทในทุกส่วนของชีวิต อาทิ เป็นแรง
บันดาลใจให้แก่ศิลปิน นักวิชาการ ความรักปรากฏในบทเพลง กวีนิพนธ์ (วินิตา ดิถียนต์ 2529: 22) เพลงไทยลูกทุ่งเป็น
เพลงไทยประเภทหนึ่งที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน และผู้ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและ       
มีผลงานประพันธ์เพลงจํานวนมาก ได้แก่ ครูสลา คุณวุฒิ ซ่ึงเป็นทั้งนักร้อง นักดนตรีและเป็นโปรดิวเซอร์ของบริษัท     
ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีและท่ีสําคัญเป็นครูเพลงที่ได้ประพันธ์เพลงจนได้รับความนิยมหลายเพลง เช่น ล้างจานในงานแต่ง 
ยาใจคนจน ปริญญาใจ โทรหาแหน่เด๊อ เป็นต้น (www.th.wikipedia.org) ตัวอย่างบทประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรัก 
 “ก็อยากดูแล ให้มากกว่านี้เหลือเกิน แต่กลัวจะเพลิน จนเผลอทําเกินหน้าท่ี ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จัก เลื่อนเป็น
คนรักไม่ได้สักที จึงทําเท่าสิทธิ์ท่ีมี ยามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ” (เพลง ไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ ของครูสลา คุณวุฒิ)  
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า เพลงไทยลูกทุ่ง ของครูสลา คุณวุฒิ ได้ฉายภาพของความรักไว้อย่างชัดเจน ในมิติท่ี
ความรักเป็นงานอย่างหนึ่งที่มีหน้าท่ีและหน้าท่ีมีขอบเขต คนที่ไม่ได้เป็นคนรักกันทําหน้าท่ีบางอย่างไม่ได้ เป็นหน้าท่ีของ
คนรักเท่านั้น ท้ังนี้พิจารณาได้จากถ้อยคําท่ีผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึง (reference) ความรัก ใช้คําว่า หน้าท่ี สิทธ์ิ ซ่ึงเป็น
ศัพท์ในวงความหมายของการงาน บทเพลงดังกล่าวทําให้เห็นทัศนะต่อความรักของผู้ประพันธ์ 
 ผู้วิจัยมีคําถามวิจัยว่า มิติความรักของผู้ประพันธ์มีมิติใดบ้าง โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดการอ้างถึง
(reference) ท้ังนี้ได้ใช้การอ้างถึงรูปภาษาใดบ้างในแต่ละมิติของความรัก 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรักมีจํานวนหนึ่ง เช่น อัจจิมา อินทรีย์ (2540) ศึกษาเรื่อง ความรักในนวนิยายของ
วิมล ศิริไพบูลย์ ; การศึกษาเชิงจิตวิทยา มรุต สารีมา (2549) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์หนังสือแสดงทัศนะด้านความรัก  
ภัทรา งามจิตวงศ์สกุล (2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาอุปลักษณ์ความรักจากเพลงไทยสากล พรนิภา บุญยะรัตเวช (2548) 
ศึกษาเรื่อง ความเปรียบและแนวคิดเกี่ยวกับความรักในเพลงไทยสากล ปรีชา ธนะวิบูลย์ (2558) ศึกษาเรื่อง รูปแบบ   
วัจนกรรมและภาพสะท้อนสังคมไทยจากคําคมความรักในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยท่ี
สนใจศึกษามิติของความรักในเพลงไทยลูกทุ่งและในทัศนะของผู้ประพันธ์โดยใช้กรอบแนวคิดการอ้างถึง (reference) 
งานวิจัยนี้ทําให้เห็นความรักซ่ึงเป็นนามธรรม มีมิติความเป็นรูปธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่งในทัศนะของครูสลา คุณวุฒิ และ
เป็นแนวทางในการศึกษานามธรรมอื่น ๆ เพ่ืออธิบายนามธรรมนั้นให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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บทนํา 
 ความรัก คือ อารมณ์ชนิดหนึ่งซ่ึงมนุษย์ได้แสดงความรู้สึกท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
ความรักเป็นความผูกพันทางใจ (สุชาติ โสมประยูร 2547: 52) ส่วนคําว่า รัก หมายถึง มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย        
มีความผูกพันด้วยความเสน่หา มีใจผูกพันฉันชู้สาว (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 983-984) ความรักมีความสําคัญอย่างย่ิง
ต่อชีวิตมนุษย์  ท้ังนี้เนื่องจาก ความรักเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์ ตามที่ อับราฮัม  มาสโลว์ (Maslow 1970: 
124) ได้กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ลําดับ ตามลําดับความต้องการ ได้แก่ ลําดับแรกความ
ต้องการทางด้านร่างกาย (physiological) ลําดับท่ีสอง ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (safety needs)  
ลําดับท่ีสาม ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (love and belonging needs) ลําดับท่ีสี่ ความต้องการได้รับ
การยกย่องจากผู้อ่ืน (self-esteem needs) และความต้องการประจักษ์ตน (self-actualization) นอกจากนี้ความรัก   
ยังทําให้โลกงดงามสว่างไสว ชีวิตมีแต่ความสุข เบิกบาน แช่มชื่น ความรักช่วยลดทอนความรุนแรงจากความขัดแย้ง และ
กระตุ้นให้เกิดพลังการพัฒนาสังคม (อนุช อาภาภิรม 2544: 5-12) ท่ีสําคัญความรักเป็นมรดกด้านความรู้สึกทางธรรมชาติ   
ท่ีมนุษย์ได้รับมาโดยชอบธรรม (วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ 2553: คํานํา) จากนิยามและความสําคัญของความรักข้างต้น ทําให้
เห็นว่าความรักมีหลายมิติท้ังมิติท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม จึงน่าสนใจว่า มิติของความรักมีอะไรบ้าง 
 ด้วยเหตุท่ีความรักมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสรรพชีวิต ความรักจึงมีบทบาทในทุกส่วนของชีวิต อาทิ เป็นแรง
บันดาลใจให้แก่ศิลปิน นักวิชาการ ความรักปรากฏในบทเพลง กวีนิพนธ์ (วินิตา ดิถียนต์ 2529: 22) เพลงไทยลูกทุ่งเป็น
เพลงไทยประเภทหนึ่งที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน และผู้ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและ       
มีผลงานประพันธ์เพลงจํานวนมาก ได้แก่ ครูสลา คุณวุฒิ ซ่ึงเป็นท้ังนักร้อง นักดนตรีและเป็นโปรดิวเซอร์ของบริษัท     
ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีและท่ีสําคัญเป็นครูเพลงที่ได้ประพันธ์เพลงจนได้รับความนิยมหลายเพลง เช่น ล้างจานในงานแต่ง 
ยาใจคนจน ปริญญาใจ โทรหาแหน่เด๊อ เป็นต้น (www.th.wikipedia.org) ตัวอย่างบทประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรัก 
 “ก็อยากดูแล ให้มากกว่านี้เหลือเกิน แต่กลัวจะเพลิน จนเผลอทําเกินหน้าท่ี ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จัก เลื่อนเป็น
คนรักไม่ได้สักที จึงทําเท่าสิทธิ์ท่ีมี ยามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ” (เพลง ไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ ของครูสลา คุณวุฒิ)  
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า เพลงไทยลูกทุ่ง ของครูสลา คุณวุฒิ ได้ฉายภาพของความรักไว้อย่างชัดเจน ในมิติท่ี
ความรักเป็นงานอย่างหนึ่งที่มีหน้าท่ีและหน้าท่ีมีขอบเขต คนที่ไม่ได้เป็นคนรักกันทําหน้าท่ีบางอย่างไม่ได้ เป็นหน้าท่ีของ
คนรักเท่านั้น ท้ังนี้พิจารณาได้จากถ้อยคําท่ีผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึง (reference) ความรัก ใช้คําว่า หน้าท่ี สิทธิ์ ซ่ึงเป็น
ศัพท์ในวงความหมายของการงาน บทเพลงดังกล่าวทําให้เห็นทัศนะต่อความรักของผู้ประพันธ์ 
 ผู้วิจัยมีคําถามวิจัยว่า มิติความรักของผู้ประพันธ์มีมิติใดบ้าง โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดการอ้างถึง
(reference) ท้ังนี้ได้ใช้การอ้างถึงรูปภาษาใดบ้างในแต่ละมิติของความรัก 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรักมีจํานวนหนึ่ง เช่น อัจจิมา อินทรีย์ (2540) ศึกษาเรื่อง ความรักในนวนิยายของ
วิมล ศิริไพบูลย์ ; การศึกษาเชิงจิตวิทยา มรุต สารีมา (2549) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์หนังสือแสดงทัศนะด้านความรัก  
ภัทรา งามจิตวงศ์สกุล (2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาอุปลักษณ์ความรักจากเพลงไทยสากล พรนิภา บุญยะรัตเวช (2548) 
ศึกษาเรื่อง ความเปรียบและแนวคิดเกี่ยวกับความรักในเพลงไทยสากล ปรีชา ธนะวิบูลย์ (2558) ศึกษาเรื่อง รูปแบบ   
วัจนกรรมและภาพสะท้อนสังคมไทยจากคําคมความรักในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยท่ี
สนใจศึกษามิติของความรักในเพลงไทยลูกทุ่งและในทัศนะของผู้ประพันธ์โดยใช้กรอบแนวคิดการอ้างถึง (reference) 
งานวิจัยนี้ทําให้เห็นความรักซ่ึงเป็นนามธรรม มีมิติความเป็นรูปธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่งในทัศนะของครูสลา คุณวุฒิ และ
เป็นแนวทางในการศึกษานามธรรมอื่น ๆ เพื่ออธิบายนามธรรมนั้นให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษามิติของความรักในบทเพลงไทยลูกทุ่งของครูสลา คุณวฒุิ 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

มิติของความรัก หมายถึง ลักษณะของความรักที่ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยถ้อยคําภาษาท่ีสื่อความหมายรูปธรรม 
 การอ้างถึงความรัก หมายถึง ถ้อยคําท่ีกล่าวถึงสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทางกาย หู ตา จมูก และปาก 
และมีความหมายเชื่อมโยงกับความรักตามบริบทของบทเพลงไทยลูกทุ่ง 
 ความรัก คือ ความพอใจของชายที่มีต่อหญิง หรือหญิงที่มีตอ่ชาย ฉันชู้สาว 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
            งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ เลือกกลุ่มข้อมูลท่ีใช้ศึกษาแบบเจาะจง     
การวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดการอ้างถึง (reference) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคํากับสรรพสิ่ง     
ท่ีอ้างถึง เป็นการเชื่อมโยงความคิดจากนามธรรมสู่ความเป็นรูปธรรมด้วยถ้อยคําและความหมายของถ้อยคํา โดยพิจารณา
ตามบริบท (context) ของตัวบท (text) ท้ังนี้รูปภาษาแสดงความหมายของสรรพสิ่งหรือสิ่งท่ีอ้างถึงเป็นความหมายเชิง
มโนทัศน์ (conceptual meaning) หรือความหมายอ้างอิง (reference) นอกจากนี้การอ้างถึงยังเป็นตัวบ่งชี้ (deixis) ท่ีใช้
กําหนดสถานภาพและบ่งบอกลักษณะที่ต้องการกล่าวถึง ตลอดจนทัศนะ ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ภาษากับสรรพสิ่งท่ี
กล่าวถึง บริบทสถานการณ์ บริบทสังคมและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา ทําให้เข้าใจความคิดของคนและสังคมของผู้ใช้
ภาษาได้ดี (อุมาภรณ์ สังขมาน 2555 : 34-36 ; จันทิมา อังคพณิชกิจ 2557 : 147-148) ท้ังนี้การวิเคราะห์โดยพิจารณา
ถ้อยคํา ความหมายของถ้อยคํา ตามบริบทภายในตัวบท (internal context) กล่าวคือบริบทภายในตัวบท เป็นบริบทของ
รูปภาษาท่ีแวดล้อมอยู่ในข้อความ เป็นหน่วยภาษาท่ีปรากฏร่วมกับหน่วยภาษาอ่ืน ภายในตัวบทเดียวกันที่เป็นข้อความ
(discourse) เดียวกัน (จันทิมา อังคพณิชกิจ 2557 : 48) นําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ และตารางข้อมูลเชิงปริมาณ
ประกอบมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมตัวบทท่ีใช้ศึกษา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นบทเพลงไทยลูกทุ่งของครูสลา 
คุณวุฒิท่ีมีเนื้อหาบทเพลงแสดงถึงความรักของชายหญิง จํานวน 100 เพลง จากเว็บไซต์ https://music.sukson.com   
2 ทศวรรษสลาคุณวุฒิ 
 2. ศึกษากรอบแนวคิด การอ้างถึง (reference) ดังกล่าวข้างต้น 
 3. คัดเลือกรูปภาษาที่เป็นถ้อยคําหลักท่ีสื่อความหมายถึงรูปธรรมและเชื่อมโยงกับความรักตามบริบทของ   
เนื้อเพลง พร้อมกับถ้อยคําย่อยที่อยู่ในวงความหมายเดียวกับถ้อยคําหลักนั้น นับจํานวนความถี่ตามรูปภาษา (symbol) 
 4. จัดกลุ่มความหมายของถ้อยคําหลักสังเคราะห์เป็นมิติหนึ่งของความรัก  โดยพิจารณาความหมายของถ้อยคํา
ท้ังหมด และนับจํานวนกลุ่มความหมาย 
 5. นําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ และตารางข้อมูลเชิงปริมาณประกอบ 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษามิติของความรักในบทเพลงไทยลูกทุ่งของครูสลา คุณวุฒิได้ศึกษาตัวบทเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเพลง
รักของครูสลา คุณวุฒิ จํานวน 100 เพลง โดยใช้กรอบแนวคิดการอ้างถึง (reference) (อุมาภรณ์ สังขมาน 2555: 34-
36; จันทิมา อังคพณิชกิจ 2557: 147-148) ผลการศึกษาพบรูปภาษาท่ีแสดงมิติของความรัก 131 รูปภาษา มิติของความ
รัก มีมิติหลัก 2 มิติ ได้แก่ มิติของสถานภาพของความรัก 24 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 18.32  และ มิติของสมรรถนะของ
ความรัก 107 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 81.68 สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงมิติของความรักในเพลงไทยลูกทุ่งของครูสลา คุณวุฒ ิ
ข้อ มิติของความรัก จํานวนรูปภาษา

(ถ้อยคํา) 
ร้อยละ 

1 มิติของสถานภาพของความรัก    24 18.32   
 1.1 ความรักมีสถานะของงาน 10 7.64 
 1.2 ความรักมีสถานะในระบบการแข่งขัน   8 6.10 
 1.3 ความรักมีสถานะในระบบการศึกษา 6 4.58 
2 มิติของสมรรถนะของความรัก   107 81.68 
 2.1 ความรักมีตัวตนอย่างวัตถุส่ิงของ   42 32.07 
 2.2 ความรักเป็นสถานที่และมีพ้ืนที่ 17 12.98 
 2.3 ความรักให้พลังงาน   16 12.21   
 2.4 ความรักมีสมรรถนะในการเคลื่อนที่เดินทาง   16 12.21   
 2.5 ความรักมีตัวตนดํารงอยู่ด้วยอากัปกิริยาอย่างมนุษย์ 16 12.21   

                                รวม 131 100 
 
 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นมิติของความรักผ่านถ้อยคําในบทเพลงไทยลูกทุ่ง กรณีศึกษาร้อยเพลงรักของ   
ครูสลา คุณวุฒิ ว่า ความรักมี 2 มิติหลัก ได้แก่ มิติของสมรรถนะของความรัก พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.68   
รองลงมา ได้แก่ มิตขิองสถานภาพของความรัก คิดเป็นร้อยละ 18.32 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
1. มิติของสถานภาพของความรัก กล่าวคือ ลักษณะของความรักเป็นรูปธรรม ปรากฏรูปภาษาท่ีอ้างถึงฐานะตัวตน 
ความเป็นอยู่ และความเป็นไป ของความรักไว้อย่างชัดเจนในบทเพลง จํานวน 24 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 18.32      
ผลการศึกษาพบ 3 มิติย่อย ได้แก่ 1) ความรักมีสถานะของงาน 2) ความรักมีสถานะในระบบการแข่งขันและ 3) ความรัก
มีสถานะในระบบการศึกษา ตามลําดับ  
 1.1 ความรักมีสถานะของงาน ในบทเพลงปรากฏรูปภาษาที่สื่อความหมายว่าความรักเชื่อมโยงกับงาน      
มากท่ีสุด จํานวน 10 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 7.63 ได้แก่ คําว่า หน้าท่ี สิทธิ์ ภาระ สัญญา ตําแหน่ง พันธะ วาระ งาน  
นายจ้าง และค่าแรง พบข้อสังเกตว่า คําว่า สัญญา ปรากฏมากที่สุด 
 (1) มีความรักเป็นนายจ้าง ทํางานแลกความหวัง ...เอาความฮักท่ีส่งหาเป็นค่าแรงศรัทธาพาเราสู้ไป...     
(เพลงแรงงานของความรัก) 
 (2) ฮู้ดีบ่มีทาง เป็นมือวางตําแหน่งแฟน อ้ายคงบ่ขาดแคลน คนเป็นแฟนแน่นคิวใจ... (เพลงอีกคนที่คึดฮอด) 
 (3) ยังทําหน้าที่ฮักอ้าย ถึงแม้วาระครองใจจะหมดไปเมื่ออ้ายท้ิงกัน...ถึงแม้จะพ้นตําแหน่งจากคนรักเป็นคน
แสนไกล ...(เพลงตัวช่วยท่ีบ่ได้เชิญ) 
 จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสถานะของความรักในมิติของการงาน ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึงรูปภาษาท่ี
เชื่อมโยงกับการงาน ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ของการทํางาน ได้แก่ คําว่า นายจ้าง ค่าแรง ตําแหน่ง หน้าท่ี วาระ ผู้ประพันธ์ 
มีทัศนะว่าความรักมีมิติสถานะของงานเป็นหน้าท่ีของมนุษย์ทุกคน บางคนมีสถานภาพเป็นผู้ว่าจ้าง มีตําแหน่ง ทํางาน
ตามหน้าท่ี ได้ค่าตอบแทน และมีวาระของการดํารงตําแหน่งนั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบทเพลงเป็นงานของชาย หญิง    
ท่ีพึงกระทําต่อกัน 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางแสดงมิติของความรักในเพลงไทยลูกทุ่งของครูสลา คุณวุฒ ิ
ข้อ มิติของความรัก จํานวนรูปภาษา

(ถ้อยคํา) 
ร้อยละ 

1 มิติของสถานภาพของความรัก    24 18.32   
 1.1 ความรักมีสถานะของงาน 10 7.64 
 1.2 ความรักมีสถานะในระบบการแข่งขัน   8 6.10 
 1.3 ความรักมีสถานะในระบบการศึกษา 6 4.58 
2 มิติของสมรรถนะของความรัก   107 81.68 
 2.1 ความรักมีตัวตนอย่างวัตถุส่ิงของ   42 32.07 
 2.2 ความรักเป็นสถานที่และมีพ้ืนที่ 17 12.98 
 2.3 ความรักให้พลังงาน   16 12.21   
 2.4 ความรักมีสมรรถนะในการเคลื่อนที่เดินทาง   16 12.21   
 2.5 ความรักมีตัวตนดํารงอยู่ด้วยอากัปกิริยาอย่างมนุษย์ 16 12.21   

                                รวม 131 100 
 
 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นมิติของความรักผ่านถ้อยคําในบทเพลงไทยลูกทุ่ง กรณีศึกษาร้อยเพลงรักของ   
ครูสลา คุณวุฒิ ว่า ความรักมี 2 มิติหลัก ได้แก่ มิติของสมรรถนะของความรัก พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.68   
รองลงมา ได้แก่ มิตขิองสถานภาพของความรัก คิดเป็นร้อยละ 18.32 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
1. มิติของสถานภาพของความรัก กล่าวคือ ลักษณะของความรักเป็นรูปธรรม ปรากฏรูปภาษาท่ีอ้างถึงฐานะตัวตน 
ความเป็นอยู่ และความเป็นไป ของความรักไว้อย่างชัดเจนในบทเพลง จํานวน 24 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 18.32      
ผลการศึกษาพบ 3 มิติย่อย ได้แก่ 1) ความรักมีสถานะของงาน 2) ความรักมีสถานะในระบบการแข่งขันและ 3) ความรัก
มีสถานะในระบบการศึกษา ตามลําดับ  
 1.1 ความรักมีสถานะของงาน ในบทเพลงปรากฏรูปภาษาที่สื่อความหมายว่าความรักเชื่อมโยงกับงาน      
มากท่ีสุด จํานวน 10 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 7.63 ได้แก่ คําว่า หน้าท่ี สิทธิ์ ภาระ สัญญา ตําแหน่ง พันธะ วาระ งาน  
นายจ้าง และค่าแรง พบข้อสังเกตว่า คําว่า สัญญา ปรากฏมากที่สุด 
 (1) มีความรักเป็นนายจ้าง ทํางานแลกความหวัง ...เอาความฮักท่ีส่งหาเป็นค่าแรงศรัทธาพาเราสู้ไป...     
(เพลงแรงงานของความรัก) 
 (2) ฮู้ดีบ่มีทาง เป็นมือวางตําแหน่งแฟน อ้ายคงบ่ขาดแคลน คนเป็นแฟนแน่นคิวใจ... (เพลงอีกคนที่คึดฮอด) 
 (3) ยังทําหน้าที่ฮักอ้าย ถึงแม้วาระครองใจจะหมดไปเมื่ออ้ายท้ิงกัน...ถึงแม้จะพ้นตําแหน่งจากคนรักเป็นคน
แสนไกล ...(เพลงตัวช่วยท่ีบ่ได้เชิญ) 
 จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสถานะของความรักในมิติของการงาน ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึงรูปภาษาท่ี
เชื่อมโยงกับการงาน ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ของการทํางาน ได้แก่ คําว่า นายจ้าง ค่าแรง ตําแหน่ง หน้าท่ี วาระ ผู้ประพันธ์ 
มีทัศนะว่าความรักมีมิติสถานะของงานเป็นหน้าท่ีของมนุษย์ทุกคน บางคนมีสถานภาพเป็นผู้ว่าจ้าง มีตําแหน่ง ทํางาน
ตามหน้าท่ี ได้ค่าตอบแทน และมีวาระของการดํารงตําแหน่งนั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบทเพลงเป็นงานของชาย หญิง    
ท่ีพึงกระทําต่อกัน 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 1.2 ความรักมีสถานะในระบบการแข่งขัน  ในบทเพลงปรากฏรูปภาษาที่สื่อความหมายว่าความรักเชื่อมโยง
กับการแข่งขัน การต่อสู้ มีภาวะของการแพ้ และการหนี จํานวน 8 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 6.10 ได้แก่ พ่าย หลบลี้ แข่ง 
ยอมแพ้ ผู้แพ้ ลี้ภัย แย่ง และพราก 
 (4) คนฮักพ่ายจากสาว หลบมานอน ลี้ตั้งแต่วันที่อ้ายฮู้ข่าว...(เพลงกระท่อมทําใจ) 
 (5) ปล่อยให้เขารักกันดีกว่า ถ้าความคิดถึงเข้าตา จะท่องคําว่าทําใจ ย่ิงแคร์ผู้แพ้ก็ย่ิงไร้ค่า…(เพลงท่องคําว่าทําใจ) 
 (6) โอยชายเอ๋ย น้องบ่มีดอกทางแก้ ต้องยอมแพ้ ยอมเสียใจ ...(เพลงตั้งใจลืม) 
 จากตัวอย่าง ข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสถานะของความรักในมิติของระบบการแข่งขัน ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึง
รูปภาษาท่ีเชื่อมโยงกับการแข่งขัน ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ของการแข่งขัน การต่อสู้ซ่ึงผลของการแข่งขันหรือการต่อสู้ย่อมมี 
ผู้แพ้ ได้แก่ คําว่า พ่าย ผู้แพ้ ยอมแพ้ ผู้ประพันธ์มีทัศนะว่าความรักมีมิติสถานะของการแข่งขัน การต่อสู้ เป็นภาวะที่   
ฝ่ายหนึ่งต้องทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับรัก หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายถือว่าเป็นผู้แพ้พลาดจากเป้าหมายน้ัน หรือ          
มีผู้เกี่ยวข้องสามฝ่ายท่ีผู้สมหวังเป็นผู้ชนะ ผู้ผิดหวังเป็นผู้แพ้ จากบทเพลงดังกล่าวเป็นบริบทของความรักระหว่าง      
ชายหญิง ซ่ึงมีท้ังชายและหญิงที่เป็นผู้แพ้ 
 1.3 ความรักมีสถานะในระบบการศึกษา ในบทเพลงปรากฏรูปภาษาท่ีสื่อความหมายว่าความรักเชื่อมโยงกับ
การศึกษา เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รายวิชา การเรียนการสอน จํานวน 6 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 4.58 ได้แก่ หลักสูตร  
วิชา สอน สอบ เกรด และปริญญา 
 (7) ได้ฮักกับอ้าย เหมือนใจได้ปริญญา...(เพลงปริญญาใจ) 
 (8) เขาใช้ความหล่อ เป็นสื่อล่อตอนมาสอนรัก ให้เกรดสูงมาก ยามจากจึงน้ําตาคลอ สอนวิชารัก วิชาลืมกลับ
ท้ิงติด ร. ...(เพลงติด ร. วิชาลืม) 
 (9) ครูบ่ได้สอน หลักสูตรวิชาหลายใจ...(เพลงเก็บความหลายใจไปใช้ท่ีอ่ืน) 
 (10) เรื่องแฟนยังสอบบ่ผ่าน หนาวนานต้องทนให้ไหว...(เพลงอยากมีเสื้อกันเหงา) 
 จากตัวอย่าง ข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสถานะของความรักในมิติของระบบการศึกษา ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึง 
รูปภาษาท่ีเชื่อมโยงกับระบบการศึกษา ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ของการศึกษา ได้แก่ คําว่า ปริญญา สอน วิชา เกรด  
หลักสูตร สอบ ผู้ประพันธ์มีทัศนะว่าความรักมีมิติในสถานะของการศึกษา เป็นกระบวนการที่ชัดเจนมีหลักสูตร รายวิชา 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จนถึงการสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญา จากบทเพลงเป็นความรักระหว่างชาย
หญิงที่ท้ังสองต้องอยู่ในระบบการศึกษาความรักทุกขั้นตอน 
2. มิติของสมรรถนะของความรัก กล่าวคือ ลักษณะของความรักท่ีเป็นขีดความสามารถของความรักทําให้ชีวิตมนุษย์
ดํารงอยู่ และเป็นไป ปรากฏรูปภาษาท่ีอ้างถึงขีดความสามารถของของความรักไว้อย่างชัดเจนในบทเพลง จํานวน 107 
รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 81.67 ผลการศึกษาพบ 5 มิติย่อย ได้แก่ 1) ความรักมีตัวตนอยู่อย่างวัตถุสิ่งของ 2) ความรัก 
เป็นสถานที่และมีพ้ืนที่ 3) ความรักให้พลังงาน เป็นเครื่องป้องกัน ต้านทานภัย และแสงสว่างนําทางชีวิต 4) ความรักมี
สมรรถนะในการเคลื่อนที่เดินทาง ติดตาม และ ดํารงอยู่ตามกรอบเวลา 5) ความรักมีตัวตนดํารงอยู่ได้ด้วยอากัปกิริยา
อย่างมนุษย์ ตามลําดับมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความรักมีตัวตนอย่างวัตถุสิ่งของ ในบทเพลงปรากฏรูปภาษาที่สื่อความหมายว่าความรักเชื่อมโยงกับวัตถุ
สิ่งของมากที่สุด จํานวน 42 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 32.06 พบรูปภาษาชนิดคํานามที่เป็นคําเรียกของวัตถุสิ่งของ        
6 รูปภาษา ได้แก่ บัตรเติมใจ ท่ีชาร์ทแบต กระเป๋า กระทง เงินบาท ต้นทุน รูปภาษาท่ีเป็นคํากริยาเกี่ยวข้องกับวัตถุ
สิ่งของ 31 รูปภาษา เช่น จอง ครอง ตัด ถนอม ฝัง ฝาก ส่ง คืน หล่น  เก็บ หาย ใส่ ใช้จ่าย หาเจอ เป็นต้น และรูปภาษา
ท่ีเป็นคําวิเศษณ์เกี่ยวข้องกับวัตถุส่ิงของ 5 รูปภาษา ได้แก่ แท้ หอม เศษ เบี้ยว เก่า   
 (11) สุขภาพพลานามัย เป็นจังใด๋ห่วงใยเหลือเกิน ใช้บัตรเติมเงิน ให้กลายเป็นบัตรเติมใจ โทรศัพท์มาซับเหงื่อ
อ้าย...(เพลงกินข้าวหรือยัง) 
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 (12) ไม่ใช่ที่ชาร์ทแบต ให้ใครแวะมาเติมใจฟรี ๆ ไม่ใช่ที่ชาร์ทแบต เหนื่อยจึงแวะมาพักใจซักที เจ้าของเบอร์นี้
ก็รักเป็น....(เพลงไม่ใช่ท่ีชาร์ทแบต) 
 (13) ลงทุนห้าบาท ตัดขาดความรักสองเรา จดหมายในซองเก่า ๆ ท่ีเจ้าส่งมาตัดรัก ... แต่มีอํานาจตัดรัก ท่ีฟูม
ฟักมานานหลายปี ... ถนอมรักมาก่ีปี กลับมีค่าเพียง 5 บาท...( เพลงสัญญา 5 บาท) 
 (14) พ.ศ. เปลี่ยนไปใจเบี้ยว พ.ศ.เปลี่ยนไปใจเบี้ยว ฮักเดียวก็ยังทําหล่น...(เพลงอย่าให้แคร์ข้างเดียว) 
 จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสมรรถนะของความรักในมิติของวัตถุสิ่งของ ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึง     
รูปภาษาท่ีเชื่อมโยงกับวัตถุสิ่งของที่มีตัวตนจับต้อง และสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส มีมูลค่า ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ของวัตถุ
สิ่งของ ได้แก่ คําว่า (บัตรเติมเงิน) บัตรเติมใจ ท่ีชาร์ทแบต จากถ้อยคําในตัวอย่าง (11) (12) ซ่ึงเป็นวัตถุท่ีให้พลังงานแก่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประพันธ์มีทัศนะว่าความรักมีมิติของสมรรถนะในแง่การให้พลังงานแก่ชีวิต นอกจากนี้ผู้ประพันธ์     
มีทัศนะว่าความรักเป็นวัตถุท่ีตัด และถูกตัด  เป็นวัตถุท่ีต้องการการถนอม จากถ้อยคําในตัวอย่าง (13)  อีกท้ังเป็นวัตถุท่ี
ถูกทําให้มีรูปลักษณ์บิดเบี้ยวไปจากรูปลักษณ์ท่ีสมบูรณ์ และเป็นวัตถุท่ีถูกทําให้ตกหล่นได้หากไม่ดูแลให้ดี จากถ้อยคําใน
ตัวอย่าง (14) 
 2.2 ความรักเป็นสถานที่และมีพ้ืนที่ ในบทเพลงปรากฏรูปภาษาท่ีสื่อความหมายว่าความรักเชื่อมโยงกับ
สถานที่และมีพ้ืนที่ จํานวน 17 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 12.98 พบรูปภาษาชนิดคํานามที่เป็นคําเรียกสถานที่หรือพื้นที่
หรือที่เกี่ยวข้อง 6 รูปภาษา ได้แก่ พ้ืนที่ ห้องหัวใจ ประตู ประตูใจ ห้องใจ กุญแจ พบรูปภาษาที่เป็นคํากริยาเกี่ยวข้องกับ
สถานที่หรือพื้นที่ 7 รูปภาษา ได้แก่ พิงพัก เปิด ปิด เคาะ แวะ พัก อยู่ประจํา รูปภาษาท่ีเป็นคําวิเศษณ์เกี่ยวข้องกับ
สถานที่หรือพื้นที่ 4 รูปภาษา ได้แก่ ไกล ใกล้ ข้าง  รก 
 (15) ขอพ้ืนที่ใจให้ผู้สาวบ้านไกลพิงพัก เชื่อใจอ้ายจึงกล้าไว้ใจความรัก...(เพลงให้ใจอย่าให้เจ็บ) 
 (16) จะนานแค่ไหนแต่ห้องหัวใจยังรก เศษรักที่อ้ายทําตกหลายจนเก็บท้ิงบ่ไหว...(เพลงผู้หญิงคนหนึ่ง คิดถึงอ้าย) 
 (17) ประตูใจถูกเคาะหลายที แต่บ่เคยจะเปิดรับใคร แวะมาหลอกหรือตั้งใจมารัก มาแค่พักหรืออยู่ประจํา     
บ่ฮู้ใจอ้าย แต่ฮู้ใจตัวเองทุกยาม พุดทุกคํา ทําทุกอย่าง เพราะรักท้ังใจ...(เพลงแวะมาหลอกหรือตั้งใจมารัก) 

จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสมรรถนะของความรักในมิติของสถานที่และพื้นที่ ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึง
รูปภาษาที่เชื่อมโยงกับสถานท่ีและพ้ืนที่ ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ของสถานที่และขอบเขตของพื้นที่ ได้แก่ คําว่า พ้ืนที่ห้อง 
ประตู แสดงให้เห็นว่าความรักมีพ้ืนที่ ต้องการพื้นที่อยู่ในขอบเขต มีเครื่องกั้นซ่ึงถูกเคาะ เปิด ปิด และเพื่อให้ความรัก   
พักอยู่ ผู้ประพันธ์มีทัศนะว่าความรักมีมิติของสมรรถนะเป็นห้อง มีพ้ืนที่ และให้ชีวิตมนุษย์ดํารงอยู่ได้ จากบทเพลงเป็น
บริบทของความรักระหว่างชายหญิงฝ่ายหนึ่งต้องการความรักจากอีกฝ่ายหนึ่ง ซ่ึงขอให้อีกฝ่ายรับรัก จากถ้อยคําตัวอย่าง
(15) เป็นความรักท่ีผิดหวังจากการถูกอีกฝ่ายทอดท้ิงไป จากถ้อยคําตัวอย่าง (16) และเมื่อฝ่ายหน่ึงผิดหวังหลายครั้งจึง 
ไม่กล้าท่ีจะรับความรักจากใคร เพราะไม่ม่ันใจความรักของอีกฝ่ายหนึ่ง จากถ้อยคําตัวอย่าง (17) 
 2.3 ความรักให้พลังงาน เป็นเครื่องป้องกันต้านทานภัย เครื่องนําทาง และแสงสว่าง ในบทเพลงปรากฏ   
รูปภาษาท่ีสื่อความหมายว่าความรักมีความสามารถในการให้พลังแก่ชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทาน รวมทั้งนําทางชีวิต
มนุษย์ จํานวน 16 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 12.21 พบรูปภาษาชนิดคํานามที่เป็นคําเรียกชื่อ 8 รูปภาษา ได้แก่ ยา 
วิตามิน แรง  ไฟ ภูมิต้านทาน ภูมิคุ้มใจ ภูมิคุ้มกัน แสงไฟพบรูปภาษาท่ีเป็นคํากริยาท่ีเกี่ยวข้อง 6 รูปภาษา ได้แก่ รักษา 
เติม กัน คุ้มครอง คุ้มกัน นําพา และพบรูปภาษาท่ีเป็นคําวิเศษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 2 รูปภาษา ได้แก่ หมดอายุ  มืด 
 (18) เป็นวิตามิน สร้างภูมิคุ้มกันความเหงา...(เพลงโทรหาแน่เด้อ) 
 (19) เมื่อใจเข้มแข็งความรักเป็นภูมิต้านทาน จะทิ้งก็ไม่ว่ากันขอสักวันช่วยคุ้มครองใจ...(เพลงพี่ชายชั่วคราว) 
 (20) งานยุ่งเมืองใหญ่ ขอใจรักม่ันกันหนาว นําพาในทุกเรื่องราว ให้สาวดอกหญ้าอุ่นใจ...(เพลงขอใจกันหนาว) 
 (21) ฝากใจเหงา ๆ ใส่กระเป๋าของความรักอ้าย ช่วยเป็นแสงไฟส่องนําใจก้าวผ่านความล้า...(เพลงให้ใจอย่าให้เจ็บ) 
 (22) นําฮักนําแฮง เติมแต่งหัวใจทุกคนเติมฮักเติมแฮงแต้มแต่งหัวใจทุกคน...(เพลงเติมฮักเติมแฮง) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 (12) ไม่ใช่ที่ชาร์ทแบต ให้ใครแวะมาเติมใจฟรี ๆ ไม่ใช่ที่ชาร์ทแบต เหนื่อยจึงแวะมาพักใจซักที เจ้าของเบอร์นี้
ก็รักเป็น....(เพลงไม่ใช่ท่ีชาร์ทแบต) 
 (13) ลงทุนห้าบาท ตัดขาดความรักสองเรา จดหมายในซองเก่า ๆ ท่ีเจ้าส่งมาตัดรัก ... แต่มีอํานาจตัดรัก ท่ีฟูม
ฟักมานานหลายปี ... ถนอมรักมาก่ีปี กลับมีค่าเพียง 5 บาท...( เพลงสัญญา 5 บาท) 
 (14) พ.ศ. เปลี่ยนไปใจเบี้ยว พ.ศ.เปลี่ยนไปใจเบี้ยว ฮักเดียวก็ยังทําหล่น...(เพลงอย่าให้แคร์ข้างเดียว) 
 จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสมรรถนะของความรักในมิติของวัตถุสิ่งของ ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึง     
รูปภาษาท่ีเชื่อมโยงกับวัตถุส่ิงของที่มีตัวตนจับต้อง และสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส มีมูลค่า ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ของวัตถุ
สิ่งของ ได้แก่ คําว่า (บัตรเติมเงิน) บัตรเติมใจ ท่ีชาร์ทแบต จากถ้อยคําในตัวอย่าง (11) (12) ซ่ึงเป็นวัตถุท่ีให้พลังงานแก่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประพันธ์มีทัศนะว่าความรักมีมิติของสมรรถนะในแง่การให้พลังงานแก่ชีวิต นอกจากนี้ผู้ประพันธ์     
มีทัศนะว่าความรักเป็นวัตถุท่ีตัด และถูกตัด  เป็นวัตถุท่ีต้องการการถนอม จากถ้อยคําในตัวอย่าง (13)  อีกท้ังเป็นวัตถุท่ี
ถูกทําให้มีรูปลักษณ์บิดเบี้ยวไปจากรูปลักษณ์ท่ีสมบูรณ์ และเป็นวัตถุท่ีถูกทําให้ตกหล่นได้หากไม่ดูแลให้ดี จากถ้อยคําใน
ตัวอย่าง (14) 
 2.2 ความรักเป็นสถานที่และมีพ้ืนที่ ในบทเพลงปรากฏรูปภาษาท่ีสื่อความหมายว่าความรักเชื่อมโยงกับ
สถานที่และมีพ้ืนที่ จํานวน 17 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 12.98 พบรูปภาษาชนิดคํานามท่ีเป็นคําเรียกสถานที่หรือพื้นที่
หรือที่เกี่ยวข้อง 6 รูปภาษา ได้แก่ พ้ืนที่ ห้องหัวใจ ประตู ประตูใจ ห้องใจ กุญแจ พบรูปภาษาที่เป็นคํากริยาเกี่ยวข้องกับ
สถานที่หรือพื้นที่ 7 รูปภาษา ได้แก่ พิงพัก เปิด ปิด เคาะ แวะ พัก อยู่ประจํา รูปภาษาท่ีเป็นคําวิเศษณ์เกี่ยวข้องกับ
สถานที่หรือพื้นที่ 4 รูปภาษา ได้แก่ ไกล ใกล้ ข้าง  รก 
 (15) ขอพ้ืนที่ใจให้ผู้สาวบ้านไกลพิงพัก เชื่อใจอ้ายจึงกล้าไว้ใจความรัก...(เพลงให้ใจอย่าให้เจ็บ) 
 (16) จะนานแค่ไหนแต่ห้องหัวใจยังรก เศษรักที่อ้ายทําตกหลายจนเก็บท้ิงบ่ไหว...(เพลงผู้หญิงคนหนึ่ง คิดถึงอ้าย) 
 (17) ประตูใจถูกเคาะหลายที แต่บ่เคยจะเปิดรับใคร แวะมาหลอกหรือตั้งใจมารัก มาแค่พักหรืออยู่ประจํา     
บ่ฮู้ใจอ้าย แต่ฮู้ใจตัวเองทุกยาม พุดทุกคํา ทําทุกอย่าง เพราะรักทั้งใจ...(เพลงแวะมาหลอกหรือตั้งใจมารัก) 

จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสมรรถนะของความรักในมิติของสถานที่และพื้นที่ ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึง
รูปภาษาที่เชื่อมโยงกับสถานท่ีและพ้ืนที่ ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ของสถานที่และขอบเขตของพื้นที่ ได้แก่ คําว่า พ้ืนที่ห้อง 
ประตู แสดงให้เห็นว่าความรักมีพ้ืนที่ ต้องการพื้นที่อยู่ในขอบเขต มีเครื่องกั้นซ่ึงถูกเคาะ เปิด ปิด และเพื่อให้ความรัก   
พักอยู่ ผู้ประพันธ์มีทัศนะว่าความรักมีมิติของสมรรถนะเป็นห้อง มีพ้ืนที่ และให้ชีวิตมนุษย์ดํารงอยู่ได้ จากบทเพลงเป็น
บริบทของความรักระหว่างชายหญิงฝ่ายหนึ่งต้องการความรักจากอีกฝ่ายหนึ่ง ซ่ึงขอให้อีกฝ่ายรับรัก จากถ้อยคําตัวอย่าง
(15) เป็นความรักท่ีผิดหวังจากการถูกอีกฝ่ายทอดท้ิงไป จากถ้อยคําตัวอย่าง (16) และเมื่อฝ่ายหน่ึงผิดหวังหลายครั้งจึง 
ไม่กล้าท่ีจะรับความรักจากใคร เพราะไม่ม่ันใจความรักของอีกฝ่ายหนึ่ง จากถ้อยคําตัวอย่าง (17) 
 2.3 ความรักให้พลังงาน เป็นเครื่องป้องกันต้านทานภัย เครื่องนําทาง และแสงสว่าง ในบทเพลงปรากฏ   
รูปภาษาท่ีสื่อความหมายว่าความรักมีความสามารถในการให้พลังแก่ชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทาน รวมทั้งนําทางชีวิต
มนุษย์ จํานวน 16 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 12.21 พบรูปภาษาชนิดคํานามที่เป็นคําเรียกชื่อ 8 รูปภาษา ได้แก่ ยา 
วิตามิน แรง  ไฟ ภูมิต้านทาน ภูมิคุ้มใจ ภูมิคุ้มกัน แสงไฟพบรูปภาษาท่ีเป็นคํากริยาท่ีเกี่ยวข้อง 6 รูปภาษา ได้แก่ รักษา 
เติม กัน คุ้มครอง คุ้มกัน นําพา และพบรูปภาษาท่ีเป็นคําวิเศษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 2 รูปภาษา ได้แก่ หมดอายุ  มืด 
 (18) เป็นวิตามิน สร้างภูมิคุ้มกันความเหงา...(เพลงโทรหาแน่เด้อ) 
 (19) เมื่อใจเข้มแข็งความรักเป็นภูมิต้านทาน จะทิ้งก็ไม่ว่ากันขอสักวันช่วยคุ้มครองใจ...(เพลงพี่ชายชั่วคราว) 
 (20) งานยุ่งเมืองใหญ่ ขอใจรักม่ันกันหนาว นําพาในทุกเรื่องราว ให้สาวดอกหญ้าอุ่นใจ...(เพลงขอใจกันหนาว) 
 (21) ฝากใจเหงา ๆ ใส่กระเป๋าของความรักอ้าย ช่วยเป็นแสงไฟส่องนําใจก้าวผ่านความล้า...(เพลงให้ใจอย่าให้เจ็บ) 
 (22) นําฮักนําแฮง เติมแต่งหัวใจทุกคนเติมฮักเติมแฮงแต้มแต่งหัวใจทุกคน...(เพลงเติมฮักเติมแฮง) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จากตัวอย่างข้างต้นผู้ประพันธ์แสดงสมรรถนะของความรักในมิติของการให้พลังงาน เครื่องป้องกัน ต้านทานภัย 
ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึงรูปภาษาท่ีเชื่อมโยงกับการให้พลังงาน เป็นเครื่องป้องกัน เสริมภูมิต้านทาน และให้แสงสว่าง     
แก่ชีวิตมนุษย์ ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คําว่า วิตามิน จากตัวอย่าง (18) ซ่ึงเป็นอาหารเสริมประเภทหนึ่ง    
ท่ีทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานจากโรค คําว่า ภูมิต้านทาน คุ้มครอง จากตัวอย่าง (19) เป็นสมรรถนะหนึ่งของความรัก
เช่นเดียวกับวิตามิน คําว่า แฮง (แรง) จากตัวอย่าง (22) แสดงสมรรถนะของความรักในด้านการให้พลังงานแก่ชีวิตมนุษย์
ทําให้มีแรงกาย แรงใจ ดํารงอยู่และดําเนินชีวิตต่อไป นอกจากนี้ความรักยังเป็นเครื่องป้องกัน เป็นเครื่องนําพา เป็นเครื่อง
ส่องสว่าง ให้ชีวิตดําเนินต่อไป คําว่า กัน(หนาว) นําพา จากตัวอย่าง (20) คําว่า แสงไฟ จากตัวอย่าง (21) 
 2.4 ความรักมีสมรรถนะในการเคลื่อนที่เดินทาง ติดตาม และ ดํารงอยู่ตามกรอบเวลา ในบทเพลงปรากฏ 
รูปภาษาที่สื่อความหมายว่าความรักมีความสามารถในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ มีความสามารถในการติดตามใกล้ชิด
บุคคล ท่ีมีความรัก และคงอยู่ในกรอบของเวลา จํานวน 16 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 12.21 พบรูปภาษาชนิดคํานามท่ี
เป็นคําเรียกชื่อ 8 รูปภาษา ได้แก่ เรือ เส้นทาง ทาง ทางสวรรค์ เวลา นาที โมงยาม เงา พบรูปภาษาท่ีเป็นคํากริยาที่
เกี่ยวข้อง 8 รูปภาษา ได้แก่ เปิด(ทาง) ร่วม(ทาง) เดิน ล่ม จม อับปาง โดยสาร ใช้จ่าย    
 (23) เรามีความผูกพัน คุ้มกันยามยากไร้ เรามีความเข้าใจ ให้กัน ส่งใจมาร่วมทาง ช่วยเธอก้าวฝ่าฟัน...(เพลง
ด้วยใจที่รักกัน) 
 (24) ต้องลาห้องเช่า ไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์...(เพลงรองเท้าหน้าห้อง) 
 (25) เส้นฝั่งฝันยังไกล อยากได้รักแท้ร่วมทาง ให้เป็นอ้ายได้บ่ ...ให้รัก ให้ใจ ให้หวัง ขับกล่อมเส้นทางให้กัน
และกัน...(เพลงคนนั้นของใจเป็นอ้ายได้บ่) 
 (26) ความรักจึงล่ม ยามจมพ่ีเสื่อมราศี หวังเธอเป็นยา รักษายามดวงไม่ดี...(เพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้ง) 
 (27) ลางร้ายวันลอยกระทง บอกเรื่องราวโดยตรง ว่าความรักเราอับปาง...(เพลงกระทงหลงทาง) 

จากตัวอย่างข้างต้นผู้ประพันธ์แสดงสมรรถนะของความรักในมิติของการเดินทาง ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึง     
รูปภาษาท่ีเชื่อมโยงกับการเคลื่อนที่เดินทาง ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คําว่า ร่วมทาง เส้นทาง แสดงให้เห็นว่า
ความรักเคลื่อนที่ไปตามครรลองชีวิตมนุษย์ อยู่ร่วมทางกับชีวิตมนุษย์ จากถ้อยคําตัวอย่าง (23) (25) และเคลื่อนที่ไปสู่
เป้าหมายของความรักคือ ทางสวรรค์ จากถ้อยคําตัวอย่าง (24) ผู้ประพันธ์มีทัศนะว่าความรักมีมิติของพาหนะที่เคลื่อนที่ 
ได้แก่ เรือ ท้ังนี้ใช้รูปภาษาเชื่อมโยงกับเรือ ได้แก่ คําว่า ล่ม จม อับปาง จากถ้อยคําตัวอย่าง (26) (27) จากบทเพลงเป็น
บริบทของความรักระหว่างชายหญิงที่มีความผูกพันและอยู่ร่วมกันตามครรลองของชีวิต ความรักเป็นเรือดําเนินไปตาม
เส้นทางชีวิต หากถึงเป้าหมาย คือทางสวรรค์ แต่ถ้าความรักนั้นไม่ไปถึงเป้าหมายก็เช่นเดียวกับเรือที่ล่ม หรือจมก่อนถึง
เป้าหมาย  
 2.5 ความรักมีตัวตนดํารงอยู่ด้วยอากัปกิริยาอย่างมนุษย์ พืช และสัตว์ ในบทเพลงปรากฏรูปภาษาที่สื่อ
ความหมายว่าความรักมีตัวตน กระทําอากัปกิริยาอย่างมนุษย์ พืช และสัตว์กระทํา พบ 16 รูปภาษา คิดเป็นร้อยละ 
12.21 พบรูปภาษาชนิดคํานามที่เป็นคําเรียกชื่อ 2 รูปภาษา ได้แก่ ผีเสื้อ ดอกไม้ พบรูปภาษาที่เป็นคํากริยาท่ีเกี่ยวข้อง 
14 รูปภาษา ได้แก่ ก้าวผ่าน อุ้มชู ประคอง ฆ่า เจ็บ พิการ (รัก) ลา ขับกล่อม นั่งใกล้ ๆ มี (น้ําตา) ทัก ซ่อน รอ ไต่ตอม  
 (28) ดว้ยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจ อ่อนไหว เผลอใจให้เธอเกินกั้น...(เพลงใจสารภาพ) 
 (29) เอาใจส่อยเด้อ แม้อ้ายเจอปัญหาใดใด ส่งฮักมานั่งใกล้ใกล้ ส่งกําลังใจมาคอยซับเหงื่อ...(เพลงเอาใจช่วย
เด้ออ้าย) 
 (30) มีรักอุ้มชูอยู่หลัง พลังจึงยังมีพอ ...ให้รักประคองยามท้อ  คนดีเฝ้ารอ ให้รักเป็นหลักพักใจ...(เพลงด้วยแรง
แห่งรัก) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสมรรถนะของความรักในมิติของความเป็นสิ่งมีชีวิต ผู้ประพันธ์ใช้การอ้าง
ถึงรูปภาษาที่เชื่อมโยงกับอากัปกิริยาอย่างมนุษย์ ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คําว่า ก้าวผ่าน จากตัวอย่าง    
(28) แสดงให้เห็นว่าความรักเดินไปหาคนรักได้อย่างมนุษย์ คําว่า นั่งใกล้ใกล้ จากตัวอย่าง (29) ความรักอยู่ใกล้กับคนที่
รักได้ นอกจากนี้ความรักยังเกื้อหนุน และ เอาใจใส่คนรักอย่างใกล้ชิด จากตัวอย่าง (30) ได้แก่ คําว่า อุ้มชู ประคอง 
เพ่ือให้ความรักย่ังยืน จากบทเพลงเป็นบริบทของความรักระหว่างชายหญิงเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความรักต่อกัน ความรักนั้นจะ
อยู่อย่างใกล้ชิด คอยเกื้อหนุน และดูแลคนรักอย่างดี ยามเมื่อมีปัญหาหรือความทุกข์ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากตัวอย่างผลการศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นมิติของความรักผ่านถ้อยคําในบทเพลงไทยลูกทุ่ง กรณีศึกษา  
ร้อยเพลงรักของครูสลา คุณวุฒิ ว่า ความรักมี 2 มิติหลัก ได้แก่ มิติของสมรรถนะของความรัก พบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 81.68 รองลงมา ได้แก่ มิติของสถานภาพของความรัก คิดเป็นร้อยละ 18.32 นอกจากนี้ มิติของสถานภาพของ  
ความรัก พบ 3 มิติย่อย ได้แก่ ความรักมีสถานะของงาน คิดเป็นร้อยละ 7.64 ความรักมีสถานะในระบบการแข่งขัน     
คิดเป็นร้อยละ 6.10 ความรักมีสถานะในระบบการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 4.58 ส่วนมิติของสมรรถนะของความรัก พบ     
5 มิติย่อย ได้แก่ ความรักมีตัวตนอย่างวัตถุสิ่งของ คิดเป็นร้อยละ 32.07 ความรักเป็นสถานที่และมีพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ  
12.98 ความรักให้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ 12.21 ความรักมีสมรรถนะในการเคลื่อนที่เดินทาง คิดเป็นร้อยละ 12.21  
ความรักมีตัวตนดํารงอยู่ด้วยอากัปกิริยาอย่างมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 12.21  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมิติของความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง ศึกษาจากหนึ่งร้อยเพลงรักของครูสลา คุณวุฒิ พบมิติความรัก 
ในเชิงความเปรียบสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรนิภา บุญยะรัตเวช (2548) ศึกษาเรื่อง ความเปรียบและแนวคิด
เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยสากล กล่าวคือ ในงานวิจัยของพรนิภา พบความเปรียบ 9 ประเภท ได้แก่ ธรรมชาติ คน 
สิ่งมีชีวิต สิ่งของ การเดินทาง สิ่งบันเทิง เกมการแข่งขัน เศรษฐกิจการค้า และคํากริยาอาการ อย่างไรก็ตามจากงานวิจัย
นี้พบข้อมูลเพิ่มเติมหลายลักษณะ คือ ความรักมีสถานะของงาน ความรักมีสถานะในระบบการศึกษา ความรักมีสมรรถนะ
ของสถานที่และมีพ้ืนที่ รวมทั้งความรักให้พลังงานและสร้างภูมิต้านทานให้แก่ชีวิต เหตุท่ีพบข้อมูลเพิ่มเติมอาจเป็นเพราะ
ตัวบทท่ีใช้ศึกษาเป็นตัวบทต่างประเภทกัน กล่าวคือ ตัวบทของพรนิภา เป็นเพลงไทยสากล ส่วนตัวบทท่ีใช้ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
เป็นเพลงไทยลูกทุ่ง นอกจากนี้อาจเป็นช่วงเวลาของตัวบท ตัวบทของพรนิภา เป็นตัวบทในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548 ส่วนตัวบท
ท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นตัวบทในช่วง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่ามิติของความรักผันแปรไปตามยุคสมัยทัศนะ
ของมนุษย์แต่ละสมัย รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในวิถีชีวิตมนุษย์  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าความรักมีสถานะของงาน ซ่ึงตรงกับนิยามความรักของวิทยากร เชียงกูล (2550: 17) 
ท่ีกล่าวว่า “ความรัก คือ งาน หรือความกล้าท่ีมุ่งสู่การฟูมฟัก ดูแล ความเจริญงอกงามทางจิตใจ” แสดงให้เห็นว่าทัศนะ
ของครูสลา คุณวุฒิ และวิทยากร เชียงกูล สอดคล้องกัน แม้จะสื่อสารผ่านงานคนละประเภทก็ตาม 
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจจากงานวิจัยคร้ังนี้ ประการที่หนึ่ง ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึงความรักด้วยรูปภาษาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ บัตรเติมใจ (บัตรเติมเงิน) ท่ีชาร์ทแบตซ่ึงอุปกรณ์ท้ังสองอย่างนี้สื่อถึงการให้พลังงานแก่เครื่องมือ
สื่อสารในปัจจุบัน แสดงให้เห็นอานุภาพของความรักในด้านการให้กําลังขับเคลื่อน และความรักดําเนินไปได้ด้วยการ
สื่อสารผ่านเครื่องมือชนิดนี้มากกว่าที่จะได้พบกันเฉพาะหน้า ซ่ึงประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยประเด็นหนึ่งของปรีชา 
ธนะวิบูลย์ (2558) ท่ีพบว่า ภาพสะท้อนสังคมไทยจากคําคมความรักในค่านิยมด้านเทคโนโลยี ผลการวิจัยของปรีชา 
พบว่าคําคมความรักปรากฏค่านิยมด้านเทคโนโลยี 2 รูปแบบ ได้แก่ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ประพันธ์แสดงสมรรถนะของความรักในมิติของความเป็นสิ่งมีชีวิต ผู้ประพันธ์ใช้การอ้าง
ถึงรูปภาษาที่เชื่อมโยงกับอากัปกิริยาอย่างมนุษย์ ใช้ถ้อยคําในวงศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คําว่า ก้าวผ่าน จากตัวอย่าง    
(28) แสดงให้เห็นว่าความรักเดินไปหาคนรักได้อย่างมนุษย์ คําว่า นั่งใกล้ใกล้ จากตัวอย่าง (29) ความรักอยู่ใกล้กับคนที่
รักได้ นอกจากนี้ความรักยังเกื้อหนุน และ เอาใจใส่คนรักอย่างใกล้ชิด จากตัวอย่าง (30) ได้แก่ คําว่า อุ้มชู ประคอง 
เพ่ือให้ความรักย่ังยืน จากบทเพลงเป็นบริบทของความรักระหว่างชายหญิงเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความรักต่อกัน ความรักน้ันจะ
อยู่อย่างใกล้ชิด คอยเกื้อหนุน และดูแลคนรักอย่างดี ยามเมื่อมีปัญหาหรือความทุกข์ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากตัวอย่างผลการศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นมิติของความรักผ่านถ้อยคําในบทเพลงไทยลูกทุ่ง กรณีศึกษา  
ร้อยเพลงรักของครูสลา คุณวุฒิ ว่า ความรักมี 2 มิติหลัก ได้แก่ มิติของสมรรถนะของความรัก พบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 81.68 รองลงมา ได้แก่ มิติของสถานภาพของความรัก คิดเป็นร้อยละ 18.32 นอกจากนี้ มิติของสถานภาพของ  
ความรัก พบ 3 มิติย่อย ได้แก่ ความรักมีสถานะของงาน คิดเป็นร้อยละ 7.64 ความรักมีสถานะในระบบการแข่งขัน     
คิดเป็นร้อยละ 6.10 ความรักมีสถานะในระบบการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 4.58 ส่วนมิติของสมรรถนะของความรัก พบ     
5 มิติย่อย ได้แก่ ความรักมีตัวตนอย่างวัตถุสิ่งของ คิดเป็นร้อยละ 32.07 ความรักเป็นสถานที่และมีพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ  
12.98 ความรักให้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ 12.21 ความรักมีสมรรถนะในการเคลื่อนที่เดินทาง คิดเป็นร้อยละ 12.21  
ความรักมีตัวตนดํารงอยู่ด้วยอากัปกิริยาอย่างมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 12.21  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมิติของความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง ศึกษาจากหนึ่งร้อยเพลงรักของครูสลา คุณวุฒิ พบมิติความรัก 
ในเชิงความเปรียบสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรนิภา บุญยะรัตเวช (2548) ศึกษาเรื่อง ความเปรียบและแนวคิด
เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยสากล กล่าวคือ ในงานวิจัยของพรนิภา พบความเปรียบ 9 ประเภท ได้แก่ ธรรมชาติ คน 
สิ่งมีชีวิต สิ่งของ การเดินทาง สิ่งบันเทิง เกมการแข่งขัน เศรษฐกิจการค้า และคํากริยาอาการ อย่างไรก็ตามจากงานวิจัย
นี้พบข้อมูลเพิ่มเติมหลายลักษณะ คือ ความรักมีสถานะของงาน ความรักมีสถานะในระบบการศึกษา ความรักมีสมรรถนะ
ของสถานที่และมีพ้ืนที่ รวมทั้งความรักให้พลังงานและสร้างภูมิต้านทานให้แก่ชีวิต เหตุท่ีพบข้อมูลเพิ่มเติมอาจเป็นเพราะ
ตัวบทท่ีใช้ศึกษาเป็นตัวบทต่างประเภทกัน กล่าวคือ ตัวบทของพรนิภา เป็นเพลงไทยสากล ส่วนตัวบทท่ีใช้ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
เป็นเพลงไทยลูกทุ่ง นอกจากนี้อาจเป็นช่วงเวลาของตัวบท ตัวบทของพรนิภา เป็นตัวบทในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548 ส่วนตัวบท
ท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นตัวบทในช่วง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่ามิติของความรักผันแปรไปตามยุคสมัยทัศนะ
ของมนุษย์แต่ละสมัย รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในวิถีชีวิตมนุษย์  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าความรักมีสถานะของงาน ซ่ึงตรงกับนิยามความรักของวิทยากร เชียงกูล (2550: 17) 
ท่ีกล่าวว่า “ความรัก คือ งาน หรือความกล้าท่ีมุ่งสู่การฟูมฟัก ดูแล ความเจริญงอกงามทางจิตใจ” แสดงให้เห็นว่าทัศนะ
ของครูสลา คุณวุฒิ และวิทยากร เชียงกูล สอดคล้องกัน แม้จะสื่อสารผ่านงานคนละประเภทก็ตาม 
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจจากงานวิจัยคร้ังนี้ ประการที่หนึ่ง ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างถึงความรักด้วยรูปภาษาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ บัตรเติมใจ (บัตรเติมเงิน) ท่ีชาร์ทแบตซ่ึงอุปกรณ์ท้ังสองอย่างนี้สื่อถึงการให้พลังงานแก่เครื่องมือ
สื่อสารในปัจจุบัน แสดงให้เห็นอานุภาพของความรักในด้านการให้กําลังขับเคลื่อน และความรักดําเนินไปได้ด้วยการ
สื่อสารผ่านเครื่องมือชนิดนี้มากกว่าที่จะได้พบกันเฉพาะหน้า ซ่ึงประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยประเด็นหนึ่งของปรีชา 
ธนะวิบูลย์ (2558) ท่ีพบว่า ภาพสะท้อนสังคมไทยจากคําคมความรักในค่านิยมด้านเทคโนโลยี ผลการวิจัยของปรีชา 
พบว่าคําคมความรักปรากฏค่านิยมด้านเทคโนโลยี 2 รูปแบบ ได้แก่ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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          ประการที่สองจากผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่าผู้ประพันธ์เพลงได้ถ่ายทอดทัศนะโดยใช้การอ้างถึงรูปภาษาในมิติของ
สมรรถนะของความรักมากท่ีสุด ท้ังนี้ต้องการให้เห็นว่าความรักระหว่างชายหญิงฉันคู่รักน้ันมีขีดความสามารถทําให้ชีวิต
ของบุคคลในบริบทความรักดําเนินไปในทิศทางที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ได้ ดังคํากล่าวของ ว.วชิรเมธี (2553: 10) 
ว่า “ความรักทําให้เกิดแรงบันดาลใจในเชิงสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็เป็นต้นเหตุแห่งสงครามมหาวินาศใน
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ” 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาตัวบทเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักทุกประเภท เช่น รักพ่อแม่ รักแผ่นดิน ทําให้เห็น
มิติความรักที่หลากหลาย 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบมิติของความรักในบทเพลงทุกประเภท 
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เม่ือทหารมีอํานาจ: ภาพนําเสนอในอาชญนยิายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัย 
When the Military Has Power: The Representation in PhakhiNay’s  

Gothicized Crime Fiction The Jailed Lady 
ธงชัย แซ่เจี่ย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัย โดยใช้แนวคิดเรื่องการ
สื่อสารทางการเมืองร่วมกับแนวคิดเรื่องภาพนําเสนอ (representation) เป็นแนวทางในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
อาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัยนําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหารต่อชนกลุ่มน้อย “มูรายา” ในพื้นที่
คุกของ “อุดรปุระ” ซ่ึงเป็นดินแดนสมมติบริเวณลุ่มน้ําโขงทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ในพื้นที่ดังกล่าว ตัวละคร  
ท่ีเป็นทหารต่างใช้อํานาจในรูปแบบต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่าจะใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 
ขณะที่ตัวละครผีหญิงสาวซ่ึงกลับมาแก้แค้นภายหลังเสียชีวิตคือปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการใช้อํานาจของทหาร การใช้อํานาจ
ของทหารอุดรปุระที่กระทําต่อชนกลุ่มน้อยมูรายาเป็นภาพนําเสนอเกี่ยวกับความรุนแรงอันมีลักษณะที่เทียบทับได้กับการ
ปกครองระบอบเผด็จการ ส่วนโลกของผีเป็นเพียงจินตนาการของการตอบโต้ต่อความรุนแรงที่เคยถูกกระทํา อย่างไรก็ดี 
วาทกรรมพุทธศาสนายังคงมีบทบาทสําคัญในการกํากับความคิดของตัวละครในการเลือกวิธีจัดการต่อ “บาดแผล”    
แห่งความทรงจําของสังคม 
คําสําคัญ: ภาพนําเสนอ, การใช้อํานาจ, การตอบโต้, อาชญนิยายสยองขวัญ 
 

Abstract 
 

This article aimed to study PhakhiNay’s Gothicized Crime Fiction The Jailed Lady through the 
concept of politics communication and representation. The result is: this fiction represent the Military 
power uses to against the minority ‘Mu Ra Ya’ in the jail space of the land named ‘U-Don pu-ra’ 
which located in the East of Thailand. In the jail space, almost of the soldier characters use their 
power for their own adventage more than the public issues, while the lady ghost, which stand for the 
revenge, is a respond to military’s power uses. That uses of power to the minority ‘Mu Ra Ya’ is a 
representation of violence that caused by dictatorship, and the ghost cosmology is such an 
imagination to respond to that violence. Nevertheless, Buddhism discourse still has a vital role in 
controlling characters’ mind to choose the way to manage the wound of collective memory. 
Keywords: Representation, the uses of power, respond, Gothicized crime fiction  
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เม่ือทหารมีอํานาจ: ภาพนําเสนอในอาชญนยิายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัย 
When the Military Has Power: The Representation in PhakhiNay’s  

Gothicized Crime Fiction The Jailed Lady 
ธงชัย แซ่เจี่ย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัย โดยใช้แนวคิดเรื่องการ
สื่อสารทางการเมืองร่วมกับแนวคิดเรื่องภาพนําเสนอ (representation) เป็นแนวทางในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
อาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัยนําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหารต่อชนกลุ่มน้อย “มูรายา” ในพื้นที่
คุกของ “อุดรปุระ” ซ่ึงเป็นดินแดนสมมติบริเวณลุ่มน้ําโขงทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ในพื้นที่ดังกล่าว ตัวละคร  
ท่ีเป็นทหารต่างใช้อํานาจในรูปแบบต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่าจะใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 
ขณะที่ตัวละครผีหญิงสาวซ่ึงกลับมาแก้แค้นภายหลังเสียชีวิตคือปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการใช้อํานาจของทหาร การใช้อํานาจ
ของทหารอุดรปุระที่กระทําต่อชนกลุ่มน้อยมูรายาเป็นภาพนําเสนอเกี่ยวกับความรุนแรงอันมีลักษณะที่เทียบทับได้กับการ
ปกครองระบอบเผด็จการ ส่วนโลกของผีเป็นเพียงจินตนาการของการตอบโต้ต่อความรุนแรงที่เคยถูกกระทํา อย่างไรก็ดี 
วาทกรรมพุทธศาสนายังคงมีบทบาทสําคัญในการกํากับความคิดของตัวละครในการเลือกวิธีจัดการต่อ “บาดแผล”    
แห่งความทรงจําของสังคม 
คําสําคัญ: ภาพนําเสนอ, การใช้อํานาจ, การตอบโต้, อาชญนิยายสยองขวัญ 
 

Abstract 
 

This article aimed to study PhakhiNay’s Gothicized Crime Fiction The Jailed Lady through the 
concept of politics communication and representation. The result is: this fiction represent the Military 
power uses to against the minority ‘Mu Ra Ya’ in the jail space of the land named ‘U-Don pu-ra’ 
which located in the East of Thailand. In the jail space, almost of the soldier characters use their 
power for their own adventage more than the public issues, while the lady ghost, which stand for the 
revenge, is a respond to military’s power uses. That uses of power to the minority ‘Mu Ra Ya’ is a 
representation of violence that caused by dictatorship, and the ghost cosmology is such an 
imagination to respond to that violence. Nevertheless, Buddhism discourse still has a vital role in 
controlling characters’ mind to choose the way to manage the wound of collective memory. 
Keywords: Representation, the uses of power, respond, Gothicized crime fiction  
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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บทนํา 
ในโลกวรรณกรรมตะวันตก วรรณกรรมที่มีลักษณะเรื่องประกอบด้วยการคลี่คลายปัญหาซ่อนเงื่อนของ

เหตุการณ์ชุดหนึ่งเรียกว่า “รหัสคดี” (mystery story) วรรณกรรมประเภทนี้ยังสามารถแบ่งได้เป็นประเภทย่อยๆ (sub-
genre) ตามลักษณะเนื้อหาท่ีปรากฏ หากเหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมหรืออาชญากรรมต่างๆ ก็จะเรียกว่า 
“อาชญนิยาย” (crime story) แต่หากเรื่องราวมีความลึกลับชวนสั่นประสาทก็จะเรียกว่า “นิยายสยองขวัญ” (horror 
story) หากเป็นวรรณกรรมของนักเขียนหญิง ตัวละครเอกเป็นนักสืบหญิง ปราศจากการนําเสนอภาพความรุนแรงของ
อาชญากรรม ก็จะเรียกว่า “รหัสคดีแนวลําลอง” (cozy mystery) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มี
ลักษณะเรื่องผสมผสานกันระหว่าง “อาชญนิยาย” และ “นิยายสยองขวัญ” ทว่ายังไม่มีศัพท์ภาษาไทยเรียกอย่างเป็น
ทางการ ในที่นี้จะขอเสนอคําศัพท์เรียกวรรณกรรมที่มีลักษณะเรื่องดังที่กล่าวมาว่า “อาชญนิยายสยองขวัญ”  

“อาชญนิยายสยองขวัญ” (Gothicized crime fiction) เป็นประเภทวรรณกรรมย่อยๆ ประเภทหนึ่งของรหัส
คดี ลักษณะที่สําคัญคือ การผสมผสานลักษณะของอาชญนิยายซ่ึงประกอบด้วยอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนคดี 
กับลักษณะเรื่องท่ีลึกลับน่าสะพรึงกลัว มีสิ่งเหนือธรรมชาติปรากฏออกมา อันเป็นขนบนิยมของนิยายสยองขวัญ1 การ
ผสมผสานลักษณะวรรณกรรมทั้งสองแบบเข้าด้วยกันนําไปสู่บทสรุปของเรื่องที่คลี่คลายอย่างมีตรรกะเหตุผลภายในเรื่อง 
นอกจากนี้ ลักษณะแบบนิยายสยองขวัญที่ปรากฏใน “อาชญนิยายสยองขวัญ” ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสําหรับ
จุดประสงค์บางประการได้ด้วย นับว่าวรรณกรรมประเภทนี้เป็นรูปแบบวรรณกรรมที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 (Spooner, 2010) 

ในวงวรรณกรรมไทยปัจจุบัน มีนักเขียนบางคนสร้างสรรค์ผลงานตามลักษณะ “อาชญนิยายสยองขวัญ” 
นักเขียนที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี คือ ภาคินัย เขามีผลงานเล่มแรกตั้งแต่ พ.ศ.2547 
ผลงานในช่วงแรกของเขาเป็นรวมบทความ รวมบทกวี และนวนิยายรัก ก่อนที่ต่อมาจะหันมาเขียนนวนิยายแนวสยอง
ขวัญและเป็นแนวเรื่องท่ีทําให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ผลงานบางเรื่องได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง เช่น 
นางชฎา นวนิยายชุด 4 ทิศตาย นวนิยายชุด Five Fear นวนิยายชุด Six Scream นวนิยายชุดเจ็ดวันจองเวร เป็นต้น 
ขณะที่บางเรื่องก็ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากจนได้รับการนําไปสร้างเป็นละครทางโทรทัศน์ เช่น ปมรักรอยอดีต นาง
ชฎา เป็นต้น  

ในบรรดาผลงานของภาคินัย นวนิยายชุด 4 ทิศตายมีความน่าสนใจหลายประการ ท้ังแง่ลักษณะเรื่องที่เป็น 
“อาชญนิยายสยองขวัญ” การสร้างฉากท้องเรื่องให้อยู่ในพื้นที่ท้ัง 4 ทิศของประเทศไทยซึ่งแตกต่างกันด้านวัฒนธรรม 
สภาพสังคม รวมไปถึงเรื่องแต่ละเรื่องที่นําเสนอ นอกจากนี้ยังผูกเรื่องให้นวนิยายทั้ง 4 เล่มในชุดเชื่อมโยงกันผ่านตัวละคร
บางตัวหรือฉากบางฉากด้วย อีกท้ังเมื่อทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาผลงานวรรณกรรมของภาคินัย พบว่ามีเพียง
วิทยานิพนธ์เรื่องเดียวเท่านั้นที่ศึกษางานวรรณกรรมของภาคินัย ท้ังยังศึกษาโดยเลือกเฉพาะเจาะจงประเด็นเพศวิถีของ
ตัวละครผีเพียงประเด็นเดียว (นุชนาฏ สระกาศ, 2559) ขณะที่ผลงานวรรณกรรมของภาคินัยยังมีแง่มุมต่างๆ ท่ีสามารถ
พิจารณาใคร่ครวญและใช้ตัวบทวรรณกรรมเหล่านั้นเป็นข้อมูลในการศึกษาได้ 

เรื่อง นางคุก เป็นนวนิยายเร่ืองที่สามในนวนิยายชุด 4 ทิศตายของภาคินัย นางคุก เล่าเหตุการณ์ท่ี 
“สงกรานต์” ช่างภาพของสํานักพิมพ์เปิดโลก ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปถ่ายภาพคุก “BLOCK 14 อุดรปุระ” ณ 
ประเทศอุดรปุระซึ่งเป็นดินแดนสมมติทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําโขง สถานที่
ดังกล่าวได้รับขนานนามว่าเป็น “คุกนรก” เนื่องจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เม่ือปี พ.ศ.2519 ที่ทหารของประเทศอุดร
ปุระได้ใช้อํานาจสังหารปราบปรามและจับกุมชนกลุ่มน้อย “มูรายา” ไปขังไว้ในคุก “BLOCK 14” ภายใต้การนําของนาย
พลคํา ผู้นําประเทศอุดรปุระ เมื่อสงกรานต์ไปถ่ายภาพที่นั่นและเดินทางกลับประเทศไทย เขาได้พบว่าภาพที่ถ่ายไว้
ท้ังหมดหายไปจากหน่วยบันทึกความจําของกล้องถ่ายรูป ทําให้ต้องเดินทางไปประเทศอุดรปุระอีกครั้ง ในครั้งที่สองนี้

                                                            
1 ในที่นี้ใช้คําว่า “นิยายสยองขวัญ” แทนคําว่า “วรรณกรรมกอธิก” (หรือ กอทิก ตามการสะกดของราชบัณฑิตยสถาน) ทั้งนี้

เนื่องจาก “วรรณกรรมกอธิก” เป็นชื่อเรียกวรรณกรรมตะวันตกที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับความลึกลับและน่าสะพรึงกลัว มีส่วนประกอบที่เป็นเร่ือง
เหนือธรรมชาติ และมีฉากเป็นบ้านผีสิง เหตุการณ์ในเรื่องมักเกิดขึ้นในปราสาทสมัยกลาง ซึ่งมีทางเดินลับ คุกใต้ดิน บันไดเวียน บรรยากาศ
แห่งความหายนะ เคราะห์กรรม และความเศร้าโศกส้ินหวัง ตลอดจนมีเหตุการณ์สยองขวัญ และเสียงปีศาจลากโซ่ตรวน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2545, หน้า 201) หากตัดองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรมออกไป เร่ืองเหนือธรรมชาติหรือบรรยากาศต่างๆ ที่ก่อรูปขึ้นเป็นนิยามวรรณกรรม
กอธิกก็สามารถจัดเป็นนิยายสยองขวัญได้ ในที่นี้จึงเรียก “วรรณกรรมกอธิก” ว่า “นิยายสยองขวัญ” 

สงกรานต์ได้พบกับวิญญาณของหญิงสาวท่ียังคงวนเวียนอยู่ในคุก และได้ระลึกชาติกลับไปเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่เคย
เกิดขึ้นที่ “BLOCK 14” ทําให้ได้รับทราบเร่ืองราวความโหดร้ายของทหารประเทศอุดรปุระที่กระทําต่อชนกลุ่มน้อย      
มูรายาและยังได้รับรู้เหตุการณ์การแก้แค้นของวิญญาณหญิงสาวกระทั่งประเทศอุดรปุระซึ่งปกครองด้วยทหารล่มสลายลงไป
ในที่สุด  

ในแง่หนึ่ง อาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก นําเสนอเหตุการณ์ในประเทศอุดรปุระซ่ึงสัมพันธ์กับการใช้
อํานาจของผู้ปกครองประเทศ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ได้นิยามคําว่า 
“อํานาจ” ไว้หลายความหมาย นัยหนึ่งของคําดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความรุนแรงและการบังคับ อย่างไรก็ดี อํานาจใน
ความหมายของมิเชล ฟูโกต์ หมายถึง รูปแบบของการครอบงําและการกดบังคับแบบต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นได้
ในทันที สิ่งที่อํานาจสร้างและสถาปนาขึ้นมาคือ “ความรู้” เมื่อเกิดการใช้อํานาจผ่านกลไกต่างๆ ในความสัมพันธ์ทาง
สังคม อํานาจสามารถพัฒนาตัวเองและเติบโตต่อไปด้วยการสร้างความรู้ขึ้นมารองรับอํานาจและอธิบายอํานาจนั้น การ
มองอํานาจในความหมายดังกล่าวนําไปสู่การให้ความสนใจกับร่างกายของคนและอํานาจท่ีกระทําต่อร่างกายนั้น อย่างไร
ก็ดี อํานาจจําเป็นต้องอาศัยการต่อต้านเพื่อนําไปสู่การแผ่ขยายเครือข่ายของอํานาจ แม้การต่อต้านจะก่อให้เกิดความ   
ไม่ต่อเนื่องหรือความไม่เป็นปึกแผ่นของอํานาจได้ก็ตาม (สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2543: 7-10) การใช้อํานาจและ        
การต่อต้านอํานาจดังกล่าวมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจแบบ “การกระทําต่อการกระทํา” (Foucault, 1982: 
219-220)  

พ้ืนที่หนึ่งซ่ึงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจดังที่กล่าวมาก็คือ คุก ในความเข้าใจท่ัวไป คุกคือที่คุมขัง
นักโทษ แต่ในอีกแง่หนึ่งคุกคือ “สถาบันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด” (total institution) เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีอาชญากรถูกแยก
เด็ดขาดจากสังคมโดยรวม ให้อยู่ในสถานกักกันซ่ึงปิดมิดชิด ไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอก บริหารจัดการโดยกลุ่มคนซ่ึง
ได้รับอํานาจเด็ดขาด ปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจภายนอกให้เปลี่ยนอาชญากรประเภทต่างๆ ให้เป็นพลเมืองที่
รู้จักหน้าท่ีของตน และเป็นแรงงานที่สามารถเข้าสู่ระบบการผลิตได้หลังออกจากคุก (สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2543: 14) 
เรื่องราวในคุกมักถูกถ่ายทอดผ่านงานเขียนประเภทสารคดีซ่ึงเล่าถึงชีวิตด้านต่างๆ ในคุก เช่นเรื่อง “คุก โซ่ตรวนแห่ง
อิสรภาพ” ของสุวภา แก้วสุข (2534) หรือเรื่อง “คุก : ชีวิตในพันธนาการ” ของอรสม สุทธิสาคร (2540) ส่วน
วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีนั้นไม่ค่อยมีใครนําเสนอเรื่องราวในคุกมากนัก ทว่าเมื่อได้พิจารณาเนื้อเรื่องในอาชญนิยาย
สยองขวัญเรื่อง นางคุก จะเห็นว่า อาชญนิยายสยองขวัญเรื่องนี้นําเสนอเรื่องราวการใช้อํานาจของทหารในพื้นที่คุกท่ีเป็น
ฉากท้องเรื่อง น่าสนใจที่จะนํามาพิจารณาภาพนําเสนอการใช้อํานาจของทหารในพื้นที่คุกซ่ึงปรากฏในอาชญนิยายสยอง
ขวัญเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นการสื่อสารทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง  

แนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมืองเป็นแนวคิดท่ีนําองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองมาศึกษาร่วมกันเพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการเมือง และอธิบายปรากฏการณ์ทางการ
เมืองว่าด้วยการสื่อสาร ท้ังในลักษณะที่การสื่อสารเป็นตัวแปรต้นที่มีผลกระทบต่อการเมืองในฐานะที่เป็นตัวแปรตาม 
และการศึกษาบทบาทของการเมืองที่ทําหน้าท่ีควบคุมกิจกรรมทางการสื่อสาร (เสถียร เชยประทับ, 2540: 14) แนวคิด
เรื่องการสื่อสารทางการเมืองนี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดเรื่อง “ภาพนําเสนอ” (representation)         
เพื่อตีความสารท่ีถูกนําเสนอผ่านตัวบท แนวคิดเรื่องภาพนําเสนอมิได้มีความหมายเฉพาะภาพท่ีรับรู้ผ่านจักษุสัมผัสเท่านั้น 
หากแต่เป็นแนวคิดท่ีว่าด้วยการผลิตหรือสร้างความหมายโดยการใช้ระบบสัญญะ การนําเสนอภาพดังกล่าวไม่ได้เป็น
กระบวนการที่โปร่งใสหรือเป็นเพียงการถ่ายทอดสิ่งรอบข้างโดยตรงโดยไม่ได้มีการบิดเบือน หากแต่เป็นกระบวนการที่มี
การผลิตความหมายแอบแฝงอยู่ ผู้ท่ีนําเสนอภาพเป็นผู้ท่ีใส่ความหมายลงไปในกระบวนการนําเสนอ (Hall, 1997: 15-23) 
นอกจากคําว่า “ภาพนําเสนอ” แล้ว ในประเทศไทยยังมีนักวิชาการแปลศัพท์ภาษาอังกฤษคํานี้ในความหมายเดียวกัน    
ได้แก่คําว่า “ภาพตัวแทน” “ภาพแทน” และ “ภาพเสนอ” ในบทความนี้จะใช้คําว่า “ภาพนําเสนอ”  

กาญจนา แก้วเทพ (2545: 80) กล่าวว่า ภาพนําเสนอมิใช่สิ่งที่เคยเป็นอยู่หรือมีอยู่ แต่เป็นผลผลิตของการ 
ประกอบสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลา ภาพนําเสนอจะมีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าภาพนั้นจะถูกนําเสนอออกมาอย่างไร หรือ
กล่าวในแง่ของภาษาคือ ภาพนําเสนอนั้นถูกนิยามหรือถูกเล่าเรื่องในลักษณะใด โดยนัยนี้ ภาพนําเสนอสามารถเปลี่ยนไปจาก
ภาพต้นแบบได้ก็เพราะ “สื่อ” ท่ีใช้นําเสนอ สื่อที่กล่าวถึงนี้มิได้มีแต่เพียงรูปภาพตามคําว่า “ภาพ” ท่ีปรากฏในคําว่า     
“ภาพนําเสนอ” เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไปถึงสื่ออื่นๆ ท่ีสามารถนําเสนอภาพได้ ไม่เว้นแม้แต่ภาษาที่มีท้ังวัจนภาษา
และอวัจนภาษา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สงกรานต์ได้พบกับวิญญาณของหญิงสาวท่ียังคงวนเวียนอยู่ในคุก และได้ระลึกชาติกลับไปเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่เคย
เกิดขึ้นที่ “BLOCK 14” ทําให้ได้รับทราบเร่ืองราวความโหดร้ายของทหารประเทศอุดรปุระที่กระทําต่อชนกลุ่มน้อย      
มูรายาและยังได้รับรู้เหตุการณ์การแก้แค้นของวิญญาณหญิงสาวกระทั่งประเทศอุดรปุระซ่ึงปกครองด้วยทหารล่มสลายลงไป
ในที่สุด  

ในแง่หนึ่ง อาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก นําเสนอเหตุการณ์ในประเทศอุดรปุระซึ่งสัมพันธ์กับการใช้
อํานาจของผู้ปกครองประเทศ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ได้นิยามคําว่า 
“อํานาจ” ไว้หลายความหมาย นัยหนึ่งของคําดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความรุนแรงและการบังคับ อย่างไรก็ดี อํานาจใน
ความหมายของมิเชล ฟูโกต์ หมายถึง รูปแบบของการครอบงําและการกดบังคับแบบต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นได้
ในทันที สิ่งที่อํานาจสร้างและสถาปนาขึ้นมาคือ “ความรู้” เมื่อเกิดการใช้อํานาจผ่านกลไกต่างๆ ในความสัมพันธ์ทาง
สังคม อํานาจสามารถพัฒนาตัวเองและเติบโตต่อไปด้วยการสร้างความรู้ขึ้นมารองรับอํานาจและอธิบายอํานาจนั้น การ
มองอํานาจในความหมายดังกล่าวนําไปสู่การให้ความสนใจกับร่างกายของคนและอํานาจท่ีกระทําต่อร่างกายนั้น อย่างไร
ก็ดี อํานาจจําเป็นต้องอาศัยการต่อต้านเพื่อนําไปสู่การแผ่ขยายเครือข่ายของอํานาจ แม้การต่อต้านจะก่อให้เกิดความ   
ไม่ต่อเนื่องหรือความไม่เป็นปึกแผ่นของอํานาจได้ก็ตาม (สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2543: 7-10) การใช้อํานาจและ        
การต่อต้านอํานาจดังกล่าวมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจแบบ “การกระทําต่อการกระทํา” (Foucault, 1982: 
219-220)  

พ้ืนที่หนึ่งซ่ึงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจดังท่ีกล่าวมาก็คือ คุก ในความเข้าใจท่ัวไป คุกคือที่คุมขัง
นักโทษ แต่ในอีกแง่หนึ่งคุกคือ “สถาบันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด” (total institution) เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีอาชญากรถูกแยก
เด็ดขาดจากสังคมโดยรวม ให้อยู่ในสถานกักกันซ่ึงปิดมิดชิด ไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอก บริหารจัดการโดยกลุ่มคนซ่ึง
ได้รับอํานาจเด็ดขาด ปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจภายนอกให้เปลี่ยนอาชญากรประเภทต่างๆ ให้เป็นพลเมืองที่
รู้จักหน้าท่ีของตน และเป็นแรงงานที่สามารถเข้าสู่ระบบการผลิตได้หลังออกจากคุก (สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2543: 14) 
เรื่องราวในคุกมักถูกถ่ายทอดผ่านงานเขียนประเภทสารคดีซ่ึงเล่าถึงชีวิตด้านต่างๆ ในคุก เช่นเรื่อง “คุก โซ่ตรวนแห่ง
อิสรภาพ” ของสุวภา แก้วสุข (2534) หรือเรื่อง “คุก : ชีวิตในพันธนาการ” ของอรสม สุทธิสาคร (2540) ส่วน
วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีนั้นไม่ค่อยมีใครนําเสนอเรื่องราวในคุกมากนัก ทว่าเมื่อได้พิจารณาเนื้อเรื่องในอาชญนิยาย
สยองขวัญเรื่อง นางคุก จะเห็นว่า อาชญนิยายสยองขวัญเรื่องนี้นําเสนอเรื่องราวการใช้อํานาจของทหารในพื้นที่คุกท่ีเป็น
ฉากท้องเรื่อง น่าสนใจที่จะนํามาพิจารณาภาพนําเสนอการใช้อํานาจของทหารในพื้นที่คุกซ่ึงปรากฏในอาชญนิยายสยอง
ขวัญเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นการสื่อสารทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง  

แนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมืองเป็นแนวคิดท่ีนําองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองมาศึกษาร่วมกันเพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการเมือง และอธิบายปรากฏการณ์ทางการ
เมืองว่าด้วยการสื่อสาร ท้ังในลักษณะที่การสื่อสารเป็นตัวแปรต้นที่มีผลกระทบต่อการเมืองในฐานะที่เป็นตัวแปรตาม 
และการศึกษาบทบาทของการเมืองที่ทําหน้าท่ีควบคุมกิจกรรมทางการสื่อสาร (เสถียร เชยประทับ, 2540: 14) แนวคิด
เรื่องการสื่อสารทางการเมืองนี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดเรื่อง “ภาพนําเสนอ” (representation)         
เพื่อตีความสารท่ีถูกนําเสนอผ่านตัวบท แนวคิดเรื่องภาพนําเสนอมิได้มีความหมายเฉพาะภาพท่ีรับรู้ผ่านจักษุสัมผัสเท่านั้น 
หากแต่เป็นแนวคิดท่ีว่าด้วยการผลิตหรือสร้างความหมายโดยการใช้ระบบสัญญะ การนําเสนอภาพดังกล่าวไม่ได้เป็น
กระบวนการที่โปร่งใสหรือเป็นเพียงการถ่ายทอดสิ่งรอบข้างโดยตรงโดยไม่ได้มีการบิดเบือน หากแต่เป็นกระบวนการที่มี
การผลิตความหมายแอบแฝงอยู่ ผู้ท่ีนําเสนอภาพเป็นผู้ท่ีใส่ความหมายลงไปในกระบวนการนําเสนอ (Hall, 1997: 15-23) 
นอกจากคําว่า “ภาพนําเสนอ” แล้ว ในประเทศไทยยังมีนักวิชาการแปลศัพท์ภาษาอังกฤษคํานี้ในความหมายเดียวกัน    
ได้แก่คําว่า “ภาพตัวแทน” “ภาพแทน” และ “ภาพเสนอ” ในบทความนี้จะใช้คําว่า “ภาพนําเสนอ”  

กาญจนา แก้วเทพ (2545: 80) กล่าวว่า ภาพนําเสนอมิใช่สิ่งที่เคยเป็นอยู่หรือมีอยู่ แต่เป็นผลผลิตของการ 
ประกอบสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลา ภาพนําเสนอจะมีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าภาพนั้นจะถูกนําเสนอออกมาอย่างไร หรือ
กล่าวในแง่ของภาษาคือ ภาพนําเสนอนั้นถูกนิยามหรือถูกเล่าเรื่องในลักษณะใด โดยนัยนี้ ภาพนําเสนอสามารถเปลี่ยนไปจาก
ภาพต้นแบบได้ก็เพราะ “สื่อ” ท่ีใช้นําเสนอ สื่อที่กล่าวถึงนี้มิได้มีแต่เพียงรูปภาพตามคําว่า “ภาพ” ท่ีปรากฏในคําว่า     
“ภาพนําเสนอ” เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไปถึงสื่ออื่นๆ ท่ีสามารถนําเสนอภาพได้ ไม่เว้นแม้แต่ภาษาที่มีท้ังวัจนภาษา
และอวัจนภาษา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทความน้ีจะประยุกต์แนวคิดเรื่องภาพนําเสนอมาใช้ศึกษาอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก เพื่อพิจารณาถึง
ภาพนําเสนอเกี่ยวกับการใช้อํานาจของทหารภายในพื้นที่คุกของอุดรปุระซ่ึงมีนัยของการสื่อสารทางการเมือง รวมถึง
พิจารณาภาพนําเสนอเกี่ยวกับการต่อต้านอํานาจทหารของชนกลุ่มน้อยมูรายาภายในพื้นที่ดังกล่าว ซ่ึงนักเขียนได้นําเสนอ
ผ่านอาชญนิยายสยองขวัญเรื่องนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพิจารณาภาพนําเสนอเกี่ยวกับการใช้อํานาจของทหารภายในพื้นที่คุกของอุดรปุระ 
2. เพื่อพิจารณาภาพนําเสนอเกี่ยวกับการต่อต้านอํานาจทหารของชนกลุ่มน้อยมูรายาในพื้นที่คุกของอุดรปุระ 
 

อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 
บทความวิจัยนี้ใช้แบบบันทึกการอ่านเป็นอุปกรณ์ในการดําเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
1. สํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ “อาชญนิยายสยองขวัญ” อํานาจและการต่อต้านขัดขืน และ

แนวคิดเรื่องภาพนําเสนอ 
2. เลือก “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคุก ของภาคินัยมาศึกษา 
3. วิเคราะห์ “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคุก ของภาคินัยด้วยแนวคิดเรื่องภาพนําเสนอ โดยบันทึกผล

การวิเคราะห์ในแบบบันทึกการอ่าน 
4. สรุปผลและนําเสนอผลการศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
อาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก นําเสนอเหตุการณ์การจับกุมชนกลุ่มน้อยมูรายาในประเทศอุดรปุระมาคุม

ขังไว้ในคุกท่ีชื่อ “BLOCK 14” นายพลคําในฐานะผู้นําประเทศอุดรปุระได้กล่าวกับชนกลุ่มน้อยมูรายาในวันที่ถูกต้อนให้
เข้ามาอยู่ในคุกว่า 

 
“ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BLOCK 14 ท่ีท่ีพวกแกทุกคนจะต้องเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในนี้จนกว่าจะ

ตายจากกันไปข้างหนึ่ง พวกแกทําปัญหาให้อุดรปุระมามากพอแล้ว ไม่ควรจะสืบเผ่าพันธุ์ของพวกแก
ต่อให้รกประเทศนี้. . .ก่อนอื่นเราจะทําการแยกชายหญิง ส่วนเด็กกับคนแก่หรือคนพิการและคนป่วย
จะถูกเอาไปรวมไว้อีกกลุ่มหนึ่ง ทหารจะเป็นคนคัดกรองพวกแกเอง อย่าขัดขืนหรือคิดแม้แต่จะหนี 
เพราะแกอาจจะเจอในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอ ซ่ึงสิ่งๆ นั้นแกจะได้เห็นตัวอย่างตอนเดินเข้าไปในด่าน
กรอง อ้อ...ทหารพวกนี้ ต่อไปจะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้คุมนักโทษด้วย กรุณาเชื่อฟังคําสั่งพวกเขา 
เพราะไม่อย่างนั้น...” นายพลคําทํามือปาดคอตัวเองเป็นเชิงขู่แล้วหัวเราะชอบใจ 

(ภาคินัย, 2560: 98) 
 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทสนทนาที่นายพลคําพูดกับชนกลุ่มน้อยมูรายาที่ถูกจับ ข้อความดังกล่าวมิเพียงอธิบาย
เกี่ยวกับสาเหตุท่ีทําให้ถูกจับกุมและวิธีการคัดกรองคนออกเป็นกลุ่มต่างๆ เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงสถานะของทหาร
อุดรปุระที่ “เป็นผู้คุมนักโทษด้วย” อีกท้ังกิริยาของนายพลคําท่ี “ทํามือปาดคอตัวเองเป็นเชิงขู่แล้วหัวเราะชอบใจ”      
ยังตอกยํ้าว่าอํานาจของทหารอุดรปุระนั้นมีอย่างล้นเหลือ สามารถสังหารหรือปลิดชีพชนกลุ่มน้อยมูรายาได้ถ้าต้องการ 
จึงกล่าวได้ว่า BLOCK 14 เปน็พื้นที่คุกที่ทหารสามารถใช้อํานาจต่อชนกลุ่มน้อยมูรายาอย่างไรก็ได้ และโดยนัยนี้ พ้ืนที่คุก
ดังกล่าวก็ย่อมเป็นพื้นที่แห่งการต่อต้านอํานาจด้วยในเวลาเดียวกัน  

การใช้อํานาจของทหารใน BLOCK 14 
ภายในพื้นที่คุก BLOCK 14 มีทหารอุดรปุระหลายนายที่ประจําการอยู่ อย่างไรก็ตาม นางคุก นําเสนอภาพ 

การใช้อํานาจของทหารภายในพื้นที่คุกของอุดรปุระผ่านตัวละครทหารที่ปรากฏภายในเรื่อง โดยเฉพาะตัวละคร “สาริช” 
ว่าเป็นทหารที่ใช้อํานาจและความรุนแรงกับชนกลุ่มน้อยอยู่บ่อยครั้ง ดังที่นําเสนอไว้ตอนหนึ่งว่า 

ชายชาวมูรายาคนหนึ่งก็ลุกผึงขึ้นจากบริเวณท่ีทหารผู้คุมสั่งให้นักโทษชนกลุ่มน้อยนั่งลง 
เขาชี้หน้านายพลคําทหารใหญ่อย่างเกรี้ยวโกรธ แล้วต่อว่าด้วยความไม่กลัวเกรง 

“พวกแกมีสิทธิ์อะไรมาทํากับพวกเราแบบนี้ พวกเราก็เป็นประชากรในอุดรปุระ ไม่ใช่ข้า
ทาสท่ีพวกแกจะมาทําร้ายหรือฆ่าได้ พวกแกไม่ใช่เจ้าของประเทศ ปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้!” 

ปัง! 
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!” 
ลูกกระสุนปืนจากทหารนามว่า ‘สาริช’ เจาะเข้าท่ีหน้าผากของชายผู้กล้า ชายหนุ่มเบิกตา

โพลง ไม่มีโอกาสได้พูดอะไรต่อ ร่างของชายปากดีล้มลงบนพื้นทันที 
(ภาคินัย, 2560: 97-98) 

 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า สาริชสามารถยิงชนกลุ่มน้อยมูรายาได้ทันทีโดยปราศจากการคิดไตร่ตรองหรือ

ปราศจากความรู้สึกสะทกสะท้าน ตัวละครสาริชเป็นภาพนําเสนอของทหารที่ใช้อํานาจตามอําเภอใจ ขึ้นอยู่กับอารมณ์
และความต้องการจะแสดงออกซึ่งอํานาจของตน อย่างไรก็ดี ในอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ได้อธิบายถึงสาเหตุท่ี
สาริชใช้อํานาจต่อชนกลุ่มน้อยมูรายาด้วยความเกลียดชังว่า “นายหัวเซนเป็นคนยิงพ่อของไอ้สาริชตายครับ” (ภาคินัย, 
2560: 159) “นายหัวเซน” ก็คือผู้นําของชนกลุ่มน้อยมูรายา การที่สาริชใช้อํานาจกระทําต่อชนกลุ่มน้อยมูรายาก็คือ   
การแก้แค้นส่วนบุคคล 

ในตอนหนึ่งที่สาริยาทํางานผิดพลาด สาริชก็รีบเข้ามาเพื่อทําโทษเธอ ดังความว่า 
 

ยังไม่ทันที่นางสบงจะได้คิดทําอะไร สาริชก็เดินมาถึงโต๊ะของสาริยาแล้วหยิบกะละมังใส่น้ํา
สาดใส่หน้าของหญิงสาวอย่างไร้ซ่ึงความเมตตา 

“อย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะว่ามึงแอบหลับ ให้มาทํางาน ไม่ใช่ให้มานอน ถ้าอยากจะนอนก็บอก 
จะส่งไปนอนในหลุมแบบไอ้พวกที่ถูกคัดออกเมื่อเช้า!”  

. . . 
“ไอ้ฆาตกร!”  
มึงด่ากูเหรอ!” สาริชตบฉาดเข้าท่ีแก้มนวลของสาริยาจนหญิงสาวล้มคว่ํา ปืนกระบอกโต

ถูกล้วงขึ้นมาแล้วเล็งไปที่หญิงสาว  
(ภาคินัย, 2560: 127) 

 
ข้อความข้างต้นเป็นตอนที่สาริชทําโทษสาริยา เนื่องจากสาริยามีอาการสัปหงกขณะนั่งทํางานในโรงงานเพราะ

ความอ่อนเพลียเม่ือต้องเข้ามาอยู่ใน BLOCK 14 สาริชทั้งสาดน้ํา ข่มขู่ และตบที่ใบหน้าของสาริยา เป็นการใช้อํานาจ
กระทําต่อร่างกายสาริยาหลายระดับและหลายแบบ การใช้อํานาจของสาริชมิเพียงกระทําต่อสาริยาเท่านั้น แต่ยังกระทํา
ต่อสันต์ซ่ึงเป็นพี่ชายของสาริยาด้วย ดังความว่า “ดี...รักกันดีนัก ก็ตายตามกันไปเลย!” จังหวะที่สาริชจุดไม้ขีดไฟขึ้นนั้น 
ปองกุลรีบว่ิงไปดึงตัวของสาริยาออกมาในขณะที่หญิงสาวด้ินรนสุดฤทธิ์ ไม้ขีดก้านนั้นหล่นลงที่ร่างของสันต์ เกิดเปลวไฟ
ลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่างของชายหนุ่มร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมาน ไม่ต่างจากเสียงหวีดร้องของสาริยาท่ีร่ํา
ไห้ราวกับจะขาดใจ (ภาคินัย, 2560: 150) ข้อความดังกล่าวนําเสนอเหตุการณ์ตอนท่ีสาริชกําลังจะจุดไฟเผาสันต์ซ่ึงเป็น
พ่ีชายของสาริยาโดยไม่สนใจเสียงร้องคร่ําครวญของสาริยา เป็นการตอกยํ้าว่าสาริชใช้อํานาจด้วยความเกลียดชังที่มีต่อ
ชนกลุ่มน้อยมูรายา โดยเฉพาะอย่างย่ิงครอบครัวของสาริยา  

การใช้อํานาจของสาริชที่กระทําต่อสาริยาเพ่ือแก้แค้นส่วนตนมิได้มีเพียงการทําร้ายร่างกายหรือทําให้เจ็บแค้น
ใจเท่านั้น หากยังปรากฏการล่วงละเมิดทางเพศด้วย ดังความว่า 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ชายชาวมูรายาคนหนึ่งก็ลุกผึงขึ้นจากบริเวณท่ีทหารผู้คุมสั่งให้นักโทษชนกลุ่มน้อยนั่งลง 
เขาชี้หน้านายพลคําทหารใหญ่อย่างเกรี้ยวโกรธ แล้วต่อว่าด้วยความไม่กลัวเกรง 

“พวกแกมีสิทธิ์อะไรมาทํากับพวกเราแบบนี้ พวกเราก็เป็นประชากรในอุดรปุระ ไม่ใช่ข้า
ทาสท่ีพวกแกจะมาทําร้ายหรือฆ่าได้ พวกแกไม่ใช่เจ้าของประเทศ ปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้!” 

ปัง! 
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!” 
ลูกกระสุนปืนจากทหารนามว่า ‘สาริช’ เจาะเข้าท่ีหน้าผากของชายผู้กล้า ชายหนุ่มเบิกตา

โพลง ไม่มีโอกาสได้พูดอะไรต่อ ร่างของชายปากดีล้มลงบนพื้นทันที 
(ภาคินัย, 2560: 97-98) 

 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า สาริชสามารถยิงชนกลุ่มน้อยมูรายาได้ทันทีโดยปราศจากการคิดไตร่ตรองหรือ

ปราศจากความรู้สึกสะทกสะท้าน ตัวละครสาริชเป็นภาพนําเสนอของทหารที่ใช้อํานาจตามอําเภอใจ ขึ้นอยู่กับอารมณ์
และความต้องการจะแสดงออกซึ่งอํานาจของตน อย่างไรก็ดี ในอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ได้อธิบายถึงสาเหตุท่ี
สาริชใช้อํานาจต่อชนกลุ่มน้อยมูรายาด้วยความเกลียดชังว่า “นายหัวเซนเป็นคนยิงพ่อของไอ้สาริชตายครับ” (ภาคินัย, 
2560: 159) “นายหัวเซน” ก็คือผู้นําของชนกลุ่มน้อยมูรายา การที่สาริชใช้อํานาจกระทําต่อชนกลุ่มน้อยมูรายาก็คือ   
การแก้แค้นส่วนบุคคล 

ในตอนหนึ่งที่สาริยาทํางานผิดพลาด สาริชก็รีบเข้ามาเพื่อทําโทษเธอ ดังความว่า 
 

ยังไม่ทันที่นางสบงจะได้คิดทําอะไร สาริชก็เดินมาถึงโต๊ะของสาริยาแล้วหยิบกะละมังใส่น้ํา
สาดใส่หน้าของหญิงสาวอย่างไร้ซ่ึงความเมตตา 

“อย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะว่ามึงแอบหลับ ให้มาทํางาน ไม่ใช่ให้มานอน ถ้าอยากจะนอนก็บอก 
จะส่งไปนอนในหลุมแบบไอ้พวกที่ถูกคัดออกเมื่อเช้า!”  

. . . 
“ไอ้ฆาตกร!”  
มึงด่ากูเหรอ!” สาริชตบฉาดเข้าท่ีแก้มนวลของสาริยาจนหญิงสาวล้มควํ่า ปืนกระบอกโต

ถูกล้วงขึ้นมาแล้วเล็งไปที่หญิงสาว  
(ภาคินัย, 2560: 127) 

 
ข้อความข้างต้นเป็นตอนที่สาริชทําโทษสาริยา เนื่องจากสาริยามีอาการสัปหงกขณะนั่งทํางานในโรงงานเพราะ

ความอ่อนเพลียเม่ือต้องเข้ามาอยู่ใน BLOCK 14 สาริชทั้งสาดน้ํา ข่มขู่ และตบที่ใบหน้าของสาริยา เป็นการใช้อํานาจ
กระทําต่อร่างกายสาริยาหลายระดับและหลายแบบ การใช้อํานาจของสาริชมิเพียงกระทําต่อสาริยาเท่านั้น แต่ยังกระทํา
ต่อสันต์ซ่ึงเป็นพี่ชายของสาริยาด้วย ดังความว่า “ดี...รักกันดีนัก ก็ตายตามกันไปเลย!” จังหวะที่สาริชจุดไม้ขีดไฟขึ้นนั้น 
ปองกุลรีบว่ิงไปดึงตัวของสาริยาออกมาในขณะที่หญิงสาวด้ินรนสุดฤทธิ์ ไม้ขีดก้านนั้นหล่นลงที่ร่างของสันต์ เกิดเปลวไฟ
ลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่างของชายหนุ่มร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมาน ไม่ต่างจากเสียงหวีดร้องของสาริยาท่ีร่ํา
ไห้ราวกับจะขาดใจ (ภาคินัย, 2560: 150) ข้อความดังกล่าวนําเสนอเหตุการณ์ตอนท่ีสาริชกําลังจะจุดไฟเผาสันต์ซ่ึงเป็น
พ่ีชายของสาริยาโดยไม่สนใจเสียงร้องคร่ําครวญของสาริยา เป็นการตอกยํ้าว่าสาริชใช้อํานาจด้วยความเกลียดชังที่มีต่อ
ชนกลุ่มน้อยมูรายา โดยเฉพาะอย่างย่ิงครอบครัวของสาริยา  

การใช้อํานาจของสาริชที่กระทําต่อสาริยาเพ่ือแก้แค้นส่วนตนมิได้มีเพียงการทําร้ายร่างกายหรือทําให้เจ็บแค้น
ใจเท่านั้น หากยังปรากฏการล่วงละเมิดทางเพศด้วย ดังความว่า 

 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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อยู่ๆ ร่างของสาริยาก็ถูกมือของใครคนหนึ่งคว้าแขนให้ลุกขึ้น เมื่อหญิงสาวหันไปมองเห็น
เป็นสาริชก็ตกใจ  

“แกจะทําอะไรน่ะ ?” 
“ก็ทําอย่างที่ผู้หญิงกับผู้ชายเค้าทํากันไง มานี่...มึงมาน่ี!” สาริชถลึงตาใส่สาริยาด้วยความ

เกรี้ยวโกรธ ก่อนจะลากหญิงสาวออกไปจากโรงอาบน้ํา ท่ามกลางความตกใจของนักโทษทกุคน 
(ภาคินัย, 2560: 172) 

 
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ท่ีสาริชใช้กําลังลากสาริยาออกไปจากโรงอาบน้ําต่อหน้านักโทษคนอื่น 

ในครั้งแรกนั้นสาริชยังไม่ได้ลงมือข่มขืนสาริยาเนื่องจากปองกุลได้มาขวางไว้ ทว่าในครั้งที่สองเมื่อสาริยาไม่มีปองกุลคอย
ช่วยเหลือ สาริยาก็ถูกสาริชข่มขืนในที่สุด ดังความว่า  

 
ร่างของสาริชตรงเข้าฉุดกระชากร่างของสาริยาอย่างแรงจนเสื้อนักโทษฉีกขาดเผยให้เห็น

ปทุมถันขาวนวล ย่ิงเพิ่มอารมณ์แห่งกามราคะให้ลุกโชน ชายหนุ่มโถมร่างเข้าหาหญิงสาว ขณะที่สาริยา
หวีดร้องลั่น. . .สาริชผละจากร่างของนักโทษสาว เขาลุกขึ้นมาสวมเสื้อผ้าพลางมองสาริยาแล้วย้ิม
กริ่มอย่างพึงพอใจที่ได้พรากความสาวของเธอมาเป็นของตน ชายหนุ่มค่อยๆ ติดกระดุมเสื้อของ
ตัวเองทีละเม็ดอย่างใจเย็นแล้วหัวเราะร่วน  

(ภาคินัย, 2560: 267-268) 
 

การใช้อํานาจของสาริชเพื่อให้ได้ข่มขืนสาริยาในครั้งนี้มิเพียงสําเร็จตามความต้องการของสาริช แต่สาริชยัง 
“หัวเราะร่วน” อันแสดงถึงความชอบใจต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการใช้อํานาจของตนที่ได้กระทําเหนือสาริยา เนื่องจากถือว่า
ได้แก้แค้นที่พ่อของสาริยาเคยสังหารพ่อของตนด้วยการสังหารคนในครอบครัวของสาริยาจนหมดและยังข่มขืนสาริยาจน
ทําให้เจ็บช้ําใจด้วย 

หากสาริชเป็นทหารอุดรปุระที่ใช้อํานาจต่อสาริยาอย่างเปิดเผยโจ่งแจ้งเพราะต้องการแก้แค้น ปองกุลก็เป็น
ทหารอุดรปุระอีกนายหนึ่งท่ีใช้อํานาจต่อสาริยา ทว่าจุดมุ่งหมายของปองกุลกลับแตกต่างไปจากสาริชอย่างสิ้นเชิง ดังที่
ตอนหนึ่งนําเสนอว่า 

 
ปองกุลเดินไปทางด้านหลังของสาริยา ก่อนจะแอบยัดข้าวจี่ท่ีเขาซ่อนมาจากมื้ออาหารของ

ตนเองให้กับหญิงสาว สาริยาหันมอง พยายามจะดันข้าวจี่ท่ีเขาย่ืนให้คืน แต่อีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่
ยอม เขาจับมันยัดใส่มือของหญิงสาวและกระซิบเบาๆ “คุณต้องกินอะไรบ้าง ถ้าเป็นลมหรือป่วยไป 
คุณจะถูกคัดแยก หากคุณยังอยากมีชีวิอยู่ ต้องระวังอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น” 

(ภาคินัย, 2560: 117) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า ปองกุลได้พยายามลอบนํา “ข้าวจี่” สาริยาได้ทาน เนื่องจากสาริยายังไม่ได้ทาน
อาหาร การกระทําดังกล่าวเป็นการใช้หน้าท่ีทหารโดยมิชอบ เนื่องจากข้าวจี่มิใช่อาหารที่นักโทษชนกลุ่มน้อยใน BLOCK 
14 จะสามารถหาทานได้เอง ปองกุลต้องนํามาจากที่อ่ืนเพื่อให้สาริยาได้ทาน จุดมุ่งหมายของปองกุลก็เพื่อช่วยเหลือและ
ผูกสัมพันธ์กับสาริยา เนื่องจากปองกุลนั้นแอบรักสาริยาแม้จะขัดกับหน้าท่ีขอทหารอุดรปุระก็ตาม 

อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อํานาจของปองกุลที่กระทําต่อสาริยาโดยท่ีปองกุลมีจุดมุ่งหมายอื่น   
แฝงอยู่ ความว่า 

 
 
 
 
 

อยู่ๆ ก็มีมือมาคว้าแขนของสาริยาไว้เสียก่อน หญิงสาวเงยหน้าขึ้น เห็นเป็นปองกุลก็สะบัด
มืออก 

“ปล่อยนะ บอกให้ปล่อย!” 
“ตามผมมานี่นักโทษ 211” ปองกุลแสร้งทําเสียงเข้มแล้วลากสาริยาไปทางด้านหนึ่งของ

โรงอาหารที่ปลอดผู้คน เมื่อแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยจึงปล่อยมือจากแขนของสาริยา กระซิบเป็นเชิงให้
หญิงสาวอย่าร้อง “ใจเย็นๆ ก่อนนะครับ ผมขอเวลาคุณนิดเดียว” 

“มีอะไร พาฉันมาตรงนี้ทําไม ?” 
“วันนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่า ทําไมไม่มองผม แถมยังทําท่าหมางเมินใส่ ผมทําอะไรผิด ?” 

ปองกุลเอ่ยถามด้วยความข้องใจ 
(ภาคินัย, 2560: 194) 

 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ปองกุลได้ “แสร้งทําเสียงเข้ม” อันสื่อถึงการใช้ความเป็นทหารอุดรปุระของตนขู่

บังคับให้นักโทษเช่นสาริยาต้องทําตามคําสั่ง จุดมุ่งหมายของการออกคําสั่งแก่สาริยาครั้งนี้มิใช่เพื่อบังคับเข็ญใจให้สาริยา
ทําในสิ่งที่ไม่ปรารถนา แต่เพราะปองกุลต้องการสนทนากับสาริยาและสานสัมพันธ์กับสาริยาให้มากข้ึน แม้จะเป็นเรื่อง
ต้องห้ามภายใน BLOCK 14 ก็ตาม 

นอกจากสาริชและปองกุลแล้ว นายพลคําก็เป็นตัวละครท่ีสําคัญ คือเป็นผู้นํารัฐบาลทหารของประเทศอุดรปุระ 
ทว่าบทบาทท่ีปรากฏในเรื่องกลับไม่โดดเด่นมากนัก อย่างไรก็ตาม ในเนื้อหาส่วนท่ีปรากฏบทบาทของนายพลคําก็ได้
แสดงให้เห็นถึงการใช้อํานาจของนายพลคําเช่นกัน ดังความว่า 

 
นายพลคํายกแก้วไวน์ท่ีใกล้จะหมดแล้วให้สาริยาดูเป็นเชิงเชิญชวน สาริยายืนนิ่ง สูดลม

หายใจเข้าเต็มปอด ก่อนจะพยายามฉีกย้ิมแล้วเดินอย่างช้าๆ ตรงไปที่เตียงนอนของนายพลคํา เขา
หันมาย้ิมให้สาริยาแล้วยื่นแก้วไวน์ส่งใหห้ญิงสาว อีกฝ่ายรับมาอย่างไม่มีทางเลือก จัดการเทไวน์ลงใน
แก้วแล้วส่งให้นายพลคําตามคําสั่ง แต่ดูเหมือนชายวัยกลางคนจะไม่ได้อยากลิ้มรสไวน์ในแก้วนั้นเสีย
แล้ว เขาคว้าร่างของสาริยามากอด หญิงสาวหวีดร้อง ปล่อยแก้วไวน์หล่นลงพื้นแตกเสียงดังเพล้ง! 

(ภาคินัย, 2560: 248) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า นายพลคําได้ใช้สถานะและขอบข่ายอํานาจของตนที่ไม่อาจมีใครในอุดรปุระจะ
สามารถขัดขืนได้ บังคับให้สาริยาข้ึนมาหาตนที่ห้องพักส่วนตัวเพราะต้องการจะเสพรสรักจากสาริยา สาริยาท่ีไม่อาจขัด
ขืนได้ก็จําต้องทําตาม อย่างไรก็ดี ยังไม่ทันที่นายพลคําจะสมประสงค์ ปองกุลก็ได้มาช่วยสาริยาให้ออกไปจากห้องพักของ
นายพลคําก่อน และนําไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ในตอนท้ายเรื่อง 

การต่อต้านอํานาจทหารใน BLOCK14 
มิเชล ฟูโกต์ (Foucault, 1988: 122) กล่าวว่า “ที่ใดมีอํานาจ ท่ีนั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืน” (Where there 

is power, there is resistance) ในอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก มิเพียงนําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหาร 
ดังที่กล่าวไปแล้วเท่านั้น หากยังได้นําเสนอภาพการต่อต้านอํานาจทหารของชนกลุ่มน้อยมูรายาในพื้นที่คุกของอุดรปุระ
ด้วยในหลายๆ ระดับ ดังตัวอย่าง 

 
“ชีวิตของคนเราไม่แน่นอน เราไม่มีทางรู้ว่าเราจะตายวันไหน พ่ีก็แค่พูดเผื่อไว้ หากวันไหน

พ่ีจากไป น้องสาต้องอยู่นะจ๊ะ อยู่เพื่อชาวมูรายา สักวันความยุติธรรมจะมาหาพวกเรา” 
“จ้ะ สาจะอยู่” หญิงสาวรับปากแล้วกอดร่างของนางสบงไว้ด้วยความรักใคร่ 

(ภาคินัย, 2560: 130) 
 

ข้อความข้างต้นเป็นบทสนทนาระหว่างสาริยาและสบงผู้เป็นพี่เลี้ยง ท้ังสองสนทนากันขณะถูกจองจําอยู่ในคุก 
BLOCK 14 สบงยืนยันความคิดที่ว่าสาริยาจะต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อ “ทวงคืนความยุติธรรม” ให้แก่ชาวมูรายา อันเป็น
ความคิดท่ีมีนัยแสดงการไม่ยอมรับและต่อต้านอํานาจของรัฐบาลทหารอุดรปุระภายใต้การนําของนายพลคํา  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อยู่ๆ ก็มีมือมาคว้าแขนของสาริยาไว้เสียก่อน หญิงสาวเงยหน้าขึ้น เห็นเป็นปองกุลก็สะบัด
มืออก 

“ปล่อยนะ บอกให้ปล่อย!” 
“ตามผมมานี่นักโทษ 211” ปองกุลแสร้งทําเสียงเข้มแล้วลากสาริยาไปทางด้านหนึ่งของ

โรงอาหารที่ปลอดผู้คน เม่ือแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยจึงปล่อยมือจากแขนของสาริยา กระซิบเป็นเชิงให้
หญิงสาวอย่าร้อง “ใจเย็นๆ ก่อนนะครับ ผมขอเวลาคุณนิดเดียว” 

“มีอะไร พาฉันมาตรงนี้ทําไม ?” 
“วันนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่า ทําไมไม่มองผม แถมยังทําท่าหมางเมินใส่ ผมทําอะไรผิด ?” 

ปองกุลเอ่ยถามด้วยความข้องใจ 
(ภาคินัย, 2560: 194) 

 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ปองกุลได้ “แสร้งทําเสียงเข้ม” อันสื่อถึงการใช้ความเป็นทหารอุดรปุระของตนขู่

บังคับให้นักโทษเช่นสาริยาต้องทําตามคําสั่ง จุดมุ่งหมายของการออกคําสั่งแก่สาริยาครั้งนี้มิใช่เพื่อบังคับเข็ญใจให้สาริยา
ทําในสิ่งที่ไม่ปรารถนา แต่เพราะปองกุลต้องการสนทนากับสาริยาและสานสัมพันธ์กับสาริยาให้มากข้ึน แม้จะเป็นเรื่อง
ต้องห้ามภายใน BLOCK 14 ก็ตาม 

นอกจากสาริชและปองกุลแล้ว นายพลคําก็เป็นตัวละครท่ีสําคัญ คือเป็นผู้นํารัฐบาลทหารของประเทศอุดรปุระ 
ทว่าบทบาทท่ีปรากฏในเรื่องกลับไม่โดดเด่นมากนัก อย่างไรก็ตาม ในเนื้อหาส่วนท่ีปรากฏบทบาทของนายพลคําก็ได้
แสดงให้เห็นถึงการใช้อํานาจของนายพลคําเช่นกัน ดังความว่า 

 
นายพลคํายกแก้วไวน์ท่ีใกล้จะหมดแล้วให้สาริยาดูเป็นเชิงเชิญชวน สาริยายืนนิ่ง สูดลม

หายใจเข้าเต็มปอด ก่อนจะพยายามฉีกย้ิมแล้วเดินอย่างช้าๆ ตรงไปที่เตียงนอนของนายพลคํา เขา
หันมาย้ิมให้สาริยาแล้วยื่นแก้วไวน์ส่งใหห้ญิงสาว อีกฝ่ายรับมาอย่างไม่มีทางเลือก จัดการเทไวน์ลงใน
แก้วแล้วส่งให้นายพลคําตามคําสั่ง แต่ดูเหมือนชายวัยกลางคนจะไม่ได้อยากลิ้มรสไวน์ในแก้วนั้นเสีย
แล้ว เขาคว้าร่างของสาริยามากอด หญิงสาวหวีดร้อง ปล่อยแก้วไวน์หล่นลงพื้นแตกเสียงดังเพล้ง! 

(ภาคินัย, 2560: 248) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า นายพลคําได้ใช้สถานะและขอบข่ายอํานาจของตนที่ไม่อาจมีใครในอุดรปุระจะ
สามารถขัดขืนได้ บังคับให้สาริยาข้ึนมาหาตนที่ห้องพักส่วนตัวเพราะต้องการจะเสพรสรักจากสาริยา สาริยาท่ีไม่อาจขัด
ขืนได้ก็จําต้องทําตาม อย่างไรก็ดี ยังไม่ทันที่นายพลคําจะสมประสงค์ ปองกุลก็ได้มาช่วยสาริยาให้ออกไปจากห้องพักของ
นายพลคําก่อน และนําไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ในตอนท้ายเรื่อง 

การต่อต้านอํานาจทหารใน BLOCK14 
มิเชล ฟูโกต์ (Foucault, 1988: 122) กล่าวว่า “ที่ใดมีอํานาจ ท่ีนั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืน” (Where there 

is power, there is resistance) ในอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก มิเพียงนําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหาร 
ดังที่กล่าวไปแล้วเท่านั้น หากยังได้นําเสนอภาพการต่อต้านอํานาจทหารของชนกลุ่มน้อยมูรายาในพื้นที่คุกของอุดรปุระ
ด้วยในหลายๆ ระดับ ดังตัวอย่าง 

 
“ชีวิตของคนเราไม่แน่นอน เราไม่มีทางรู้ว่าเราจะตายวันไหน พ่ีก็แค่พูดเผื่อไว้ หากวันไหน

พ่ีจากไป น้องสาต้องอยู่นะจ๊ะ อยู่เพื่อชาวมูรายา สักวันความยุติธรรมจะมาหาพวกเรา” 
“จ้ะ สาจะอยู่” หญิงสาวรับปากแล้วกอดร่างของนางสบงไว้ด้วยความรักใคร่ 

(ภาคินัย, 2560: 130) 
 

ข้อความข้างต้นเป็นบทสนทนาระหว่างสาริยาและสบงผู้เป็นพี่เลี้ยง ท้ังสองสนทนากันขณะถูกจองจําอยู่ในคุก 
BLOCK 14 สบงยืนยันความคิดที่ว่าสาริยาจะต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อ “ทวงคืนความยุติธรรม” ให้แก่ชาวมูรายา อันเป็น
ความคิดท่ีมีนัยแสดงการไม่ยอมรับและต่อต้านอํานาจของรัฐบาลทหารอุดรปุระภายใต้การนําของนายพลคํา  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นอกจากในระดับความคิดแล้ว การต่อต้านขัดขืนต่ออํานาจทหารใน BLOCK 14 ยังปรากฏเป็นรูปธรรมผ่าน
คําพูดของสบงที่พูดกับเวนนา ลูกสาวของนายพลคํา ความว่า 

 
นางสบงรวบรวมกําลังที่เหลืออยู่อย่างน้อยนิดพูด ก่อนที่เธอจะหันไปมองหน้าเวนนาที่ยืน

อยู่ข้างๆ ตนแล้วพูดต่อ “ส่วนพวกคนใจอํามหิต ชีวิตของมันจะตกนรกหมกไหม้ ตายไปไม่ได้ผุดไม่ได้
เกิด ฉันขอสาปแช่งให้พวกแก...” 

ปัง! 
(ภาคินัย, 2560: 231) 

 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า คําสาปแช่งที่สบงพูดเป็นปฏิกิริยาต่อต้านขัดขืนต่ออํานาจรัฐบาลอุดรปุระที่

ปรากฏเป็นรูปธรรม ทว่าการแสดงออกซึ่งการต่อต้านขัดขืนดังกล่าวกลับนําไปสู่จุดจบของชีวิตสบง นั่นแสดงให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งของอํานาจทหารอุดรปุระในคุก BLOCK 14 ท้ังยังสื่อถึงความโหดเหี้ยมท่ีมนุษย์กระทําต่อกันด้วย 

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบหนึ่งของอาชญนิยายสยองขวัญ ก็คือความลึกลับน่าสะพรึงกลัว มีสิ่งเหนือธรรมชาติ
ปรากฏออกมา ซ่ึงเป็นขนบนิยมของนิยายสยองขวัญ ในเรื่อง นางคุก ปรากฏว่า เมื่อตัวละครสาริยาเสียชีวิตไปแล้วก็ได้
กลายเป็นวิญญาณมาหลอกหลอนและแก้แค้นทหารอุดรปุระใน BLOCK 14 ดังความตอนหนึ่งว่า 

 
“มาสนุกด้วยกันอีกเถอะไอ้สาริช ไหนแกบอกว่าฉันมีของดี มาสิ มาหาฉัน มาเป็นของฉัน 

ฉันพร้อมแล้ว!” พูดจบร่างของสาริยาก็พุ่งตรงเข้าหานายทหารผู้คุมอย่างรวดเร็วจนอีกฝ่ายไม่ทันได้
ตั้งตัว ร่างของสาริชหงายหลังตกจากชั้นสองของโรงนอน ศีรษะถูกตัดฉับด้วยลวดท่ีขึงตึงไว้สําหรับ
ตากเสื้อผ้าโดยทันที ศีรษะของสาริชกระเด็นออกจากร่างกลิ้งหลุนๆ 

(ภาคินัย, 2560: 295) 
 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า วิญญาณของสาริยาได้กลับมาหลอกหลอนและเอาคืนสาริชโดยทําให้ประสบเหตุ
จนต้องเสียชีวิตศีรษะขาดแบบเดียวกับท่ีสาริชเคยตัดศีรษะของสาริยา การท่ีวิญญาณกลับมาหลอกหลอนและแก้แค้น
เช่นนี้มิเพียงมีนัยปฏิเสธการใช้อํานาจของทหารอุดรปุระในพื้นที่คุก BLOCK 14 เท่านั้น แต่ยังมีนัยตอบโต้ต่อความรุนแรง
ท่ีชนกลุ่มน้อยมูรายาเคยถูกกระทําจากรัฐบาลทหารอุดรปุระในอดีตด้วย 

นอกจากจะแก้แค้นที่มีต่อสาริชแล้ว วิญญาณของสาริยายังได้แก้แค้นที่มีต่อนายพลคําในฐานะผู้นําการฆ่าล้าง
ชนกลุ่มน้อยมูรายาในอุดรปุระด้วย ดังข้อความตอนที่ว่า 

 
“มึงฆ่าครอบครัวกู มึงฆ่าคนในมูรายา มึงฆ่าทุกคนที่กูรัก!” เสียงของวิญญาณนักโทษ

ประกาศกร้าว ร่างที่ไร้ศีรษะของเธอเดินตรงไปยังโต๊ะหัวเตียงของนายพลคํา นายพลปัดตะเกียง
น้ํามันหล่นลงพื้นจนแตกกระจาย ไฟลุกพรึ่บขึ้นทันทีโดยที่นายพลคําไม่ทันได้ตั้งตัว ชายวัยกลางคน
เริ่มสําลักควันไฟ เขารีบตรงไปยังประตูห้องพักแต่กลับพบว่าประตูถูกล็อกจากภายนอก อยู่ๆ 
หน้าต่างทั้งหมดก็พร้อมใจกันปิดกระแทกกับวงกบแล้วลงกลอนตามคําสั่งของสาริยา ไฟโหมกระหน่ํา
ดั่งไฟในนรก เสียงร้องของนายพลคําตะโกนลั่น ก่อนจะค่อยๆ แผ่วหายไปในที่สุด เปลวไฟเผาผลาญ
ร่างของนายทหารผู้มีจิตใจเห้ียมโหดจนทุรนทุรายตายอย่างทรมานอยู่ในกองไฟนั้น 

(ภาคินัย, 2560: 299-300) 
 

ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นการแก้แค้นของสาริยาท่ีได้กระทําต่อนายพลคํา ด้วยการให้นายพลคําเสียชีวิตใน
กองเพลงิในห้องที่ปิดตายด้วยอํานาจวิญญาณของสาริยา เนื่องจากนายพลคําเป็นผู้นําในการสังหารหมู่ชนกลุ่มน้อยมูรายา 
โดยนัยนี้ การแก้แค้นของวิญญาณสาริยาจึงเป็นการใช้อํานาจเหนือธรรมชาติเพื่อตอบโต้ต่ออํานาจของรูปแบบการ
ปกครองของรัฐบาลทหารที่รัฐบาลอุดรปุระได้วางรูปแบบและกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ การล่มสลายของผู้นํารัฐบาลทหารของ
อุดรปุระซ่ึงหายไปพร้อมกองไฟและการปิดคุก BLOCK 14 ในเวลาต่อมามีนยัว่าการปกครองรูปแบบดังกล่าวนั้นไม่เป็นสิ่ง
ท่ีพึงประสงค์อีกต่อไปในบริบทสังคมปัจุบันตามกรอบเวลาในการเล่าเรื่องของ นางคุก 

อนึ่ง เมื่อเวลาในเรื่องหมุนกลับมาท่ีปัจจุบัน สงกรานต์ซ่ึงเดินทางไปที่ BLOCK 14 ในอุดรปุระก็สามารถระลึก
ชาติได้ว่า ในอดีตสงกรานต์ก็คือเวนนา ลูกสาวของนายพลคําท่ีชิงปลิดชีวิตตัวเองก่อนที่วิญญาณของสาริยาจะได้แก้แค้น 
เมื่อทราบดังนั้น สงกรานต์จึงพูดกับวญิญาณของสาริยาว่า 

 
“ผมยอมให้คุณแก้แค้นผม แต่ขอให้ทุกอย่างจบกันในชาตินี้ อย่าได้จองเวรกันอีกต่อไปเลย

ในชาติหน้า เรื่องทุกอย่างควรยุติเสียที การจองเวรจองกรรมกันต่อไปไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย มันบาป...
บาปกรรมนัก ผมขอโทษในสิ่งที่ได้ทํากับคุณไว้ ขอให้คุณอโหสิกรรมให้ผมด้วย ให้ผู้หญิงที่ชื่อเวนนา
คนนั้นที่คือผมคนนี้ อย่าได้จองเวรต่อกันอีก ขออโหสิกรรมด้วย อโหสิกรรมให้ผมกับคุณเวนนาด้วย 
ฆ่าผมเลยครับ ผมพร้อมแล้ว” 

(ภาคินัย, 2560: 303-304) 
 

คําพูดของสงกรานต์ข้างต้นแสดงนัยถึงการยอมรับการกระทําของตนเองในอดีตชาติ ขณะเดียวกันก็ได้ยกคํา
สอนทางพุทธศาสนาว่าด้วยการระงับเวรด้วยการไม่จองเวรเพื่อให้วิญญาณของสาริยาได้อโหสิกรรมให้แก่การกระทําใน
อดีตเพื่อไม่ให้จองเวรและผูกใจเจ็บแค้นกันต่อไป วิญญาณของสาริยาเองเมื่อได้ตระหนักว่าสงกรานต์กับเวนนาคือคนที่อยู่
ต่างช่วงเวลากันและได้รับทราบว่าสงกรานต์ท้ังสํานึกและรู้สึกผิดต่อการกระทําของเวนนาในอดีต วิญญาณของสาริยาก็ได้
เอย่กับสงกรานต์ในที่สุด ความว่า “ฉันขออโหสิกรรม เราจบกันแต่เพียงเท่านี้ สิ่งที่เธอเคยทํากับฉันไม่ว่าชาติไหนๆ ฉันถือ
ว่าเราไม่ติดค้าง และอย่าได้พบเจอกันอีกไม่ว่าชาติไหนๆ” (ภาคินัย, 2560: 304) อาจกล่าวได้ว่า ความโกรธแค้นที่มีต่อ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ซ่ึงเป็น “บาดแผล” แห่งความทรงจําทางสังคมสามารถแปรไปในทางที่ดีขึ้นด้วยการเคารพต่อ
เรื่องราวในอดีตและยอมรับความผิดพลาดที่เคยเกิดข้ึนเพื่อที่จะแสวงหาทางอยู่ร่วมกัน (หรืออาจไม่อยู่ร่วมกัน) ได้ใน
บริบทปัจจุบัน 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

อาชญนิยายสยองขวัญเป็นประเภทวรรณกรรมที่ยังไม่มีใครศึกษาในวงวรรณกรรมไทย บทความน้ีได้คัดเลือก
อาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัยมาศึกษาโดยใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมืองร่วมกับแนวคิดเรื่อง
ภาพนําเสนอ จากการศึกษาพบว่า นางคุก นําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหารผ่านการกําหนดบทบาทให้ตัวละครทหาร
ได้ใช้อํานาจในพื้นที่คุก BLOCK 14 แม้การใช้อํานาจของตัวละครทหารในพื้นที่ดังกล่าวจะมีหลายรูปแบบ แต่การใช้
อํานาจของตัวละครทหารทั้งหมดล้วนเป็นไปเพื่อเอื้อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กล่าวคือ สาริชเป็น
ตัวละครทหารที่ใช้อํานาจของตนเองเพื่อการแก้แค้นส่วนตัว ปองกุลใช้อํานาจทหารของตนเพื่อดําเนินความสัมพันธ์กับ 
สาริยาซ่ึงปองกุลแอบหลงรัก ซ่ึงเป็นเรื่องส่วนตัว ขณะที่นายพลคําใช้อํานาจโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบใดๆ เอาแต่ความ
ต้องการของตนเองเป็นที่ตั้ง กล่าวได้ว่า นางคุก นําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหารว่าท่ีสุดแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเอง หาใช่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือประเทศชาติไม่  

เมื่อพิจารณาภาพนําเสนอเกี่ยวกับการต่อต้านอํานาจทหารของชนกลุ่มน้อยมูรายาในพื้นที่คุกของอุดรปุระ 
พบว่า การแสดงออกซึ่งการต่อต้านอํานาจทหารล้วนมี “ราคาที่ต้องจ่าย” โดยต้องแลกกับชีวิตของตัวละครท่ีแสดงอาการ
ต่อต้าน อย่างไรก็ดี นางคุก ได้ให้ตัวละครผีหญิงสาวกลับมาแก้แค้นทหารซ่ึงใช้อํานาจในทางมิชอบ ภายหลังจากที่       
ตัวละครหญิงสาวนั้นเสียชีวิต โดยนัยนี้อํานาจเหนือธรรมชาติสามารถเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการใช้อํานาจของทหารได้ 
อนึ่ง เมื่อพิจารณาต่อไปจะเห็นว่าการใช้อํานาจของทหารอุดรปุระที่กระทําต่อชนกลุ่มน้อยมูรายาเป็นภาพนําเสนอ
เกี่ยวกับความรุนแรงอันมีลกัษณะที่เทียบทับได้กับการปกครองระบอบเผด็จการ เนื่องจากอํานาจท้ังหมดอยู่ท่ีคนบางกลุ่ม
ซ่ึงก็คือทหารอุดรปุระ ส่วนโลกของผีเป็นเพียงจินตนาการของการตอบโต้ต่อความรุนแรงที่ชนกลุ่มน้อยมูรายาของสังคม
อุดรปุระเคยถูกกระทํา  

ลักษณะการนําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหารดังที่กล่าวมาไม่ปรากฏบ่อยนักในวงวรรณกรรมไทย มีเพียงใน
นิราศของพลเรือตรีจวบ หงสกุล ซ่ึงได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารที่เข้ามาพัวพันทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2490-
2516 ว่าเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุจลาจลทางการเมืองและลงท้ายด้วยความรุนแรงซึ่งส่งผลเสียหายต่อประเทศ 
(พรรณราย ชาญหิรัญ, 2557) นอกจากนี้ วรรณกรรมที่บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ก็มิได้
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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อนึ่ง เม่ือเวลาในเรื่องหมุนกลับมาท่ีปัจจุบัน สงกรานต์ซ่ึงเดินทางไปที่ BLOCK 14 ในอุดรปุระก็สามารถระลึก
ชาติได้ว่า ในอดีตสงกรานต์ก็คือเวนนา ลูกสาวของนายพลคําท่ีชิงปลิดชีวิตตัวเองก่อนที่วิญญาณของสาริยาจะได้แก้แค้น 
เมื่อทราบดังนั้น สงกรานต์จึงพูดกับวญิญาณของสาริยาว่า 

 
“ผมยอมให้คุณแก้แค้นผม แต่ขอให้ทุกอย่างจบกันในชาตินี้ อย่าได้จองเวรกันอีกต่อไปเลย

ในชาติหน้า เรื่องทุกอย่างควรยุติเสียที การจองเวรจองกรรมกันต่อไปไม่ใช่สิ่งท่ีดีเลย มันบาป...
บาปกรรมนัก ผมขอโทษในสิ่งที่ได้ทํากับคุณไว้ ขอให้คุณอโหสิกรรมให้ผมด้วย ให้ผู้หญิงที่ชื่อเวนนา
คนนั้นที่คือผมคนนี้ อย่าได้จองเวรต่อกันอีก ขออโหสิกรรมด้วย อโหสิกรรมให้ผมกับคุณเวนนาด้วย 
ฆ่าผมเลยครับ ผมพร้อมแล้ว” 

(ภาคินัย, 2560: 303-304) 
 

คําพูดของสงกรานต์ข้างต้นแสดงนัยถึงการยอมรับการกระทําของตนเองในอดีตชาติ ขณะเดียวกันก็ได้ยกคํา
สอนทางพุทธศาสนาว่าด้วยการระงับเวรด้วยการไม่จองเวรเพื่อให้วิญญาณของสาริยาได้อโหสิกรรมให้แก่การกระทําใน
อดีตเพื่อไม่ให้จองเวรและผูกใจเจ็บแค้นกันต่อไป วิญญาณของสาริยาเองเมื่อได้ตระหนักว่าสงกรานต์กับเวนนาคือคนที่อยู่
ต่างช่วงเวลากันและได้รับทราบว่าสงกรานต์ท้ังสํานึกและรู้สึกผิดต่อการกระทําของเวนนาในอดีต วิญญาณของสาริยาก็ได้
เอย่กับสงกรานต์ในที่สุด ความว่า “ฉันขออโหสิกรรม เราจบกันแต่เพียงเท่านี้ สิ่งที่เธอเคยทํากับฉันไม่ว่าชาติไหนๆ ฉันถือ
ว่าเราไม่ติดค้าง และอย่าได้พบเจอกันอีกไม่ว่าชาติไหนๆ” (ภาคินัย, 2560: 304) อาจกล่าวได้ว่า ความโกรธแค้นที่มีต่อ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ซ่ึงเป็น “บาดแผล” แห่งความทรงจําทางสังคมสามารถแปรไปในทางที่ดีขึ้นด้วยการเคารพต่อ
เรื่องราวในอดีตและยอมรับความผิดพลาดที่เคยเกิดข้ึนเพื่อที่จะแสวงหาทางอยู่ร่วมกัน (หรืออาจไม่อยู่ร่วมกัน) ได้ใน
บริบทปัจจุบัน 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

อาชญนิยายสยองขวัญเป็นประเภทวรรณกรรมที่ยังไม่มีใครศึกษาในวงวรรณกรรมไทย บทความน้ีได้คัดเลือก
อาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัยมาศึกษาโดยใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมืองร่วมกับแนวคิดเรื่อง
ภาพนําเสนอ จากการศึกษาพบว่า นางคุก นําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหารผ่านการกําหนดบทบาทให้ตัวละครทหาร
ได้ใช้อํานาจในพื้นที่คุก BLOCK 14 แม้การใช้อํานาจของตัวละครทหารในพื้นที่ดังกล่าวจะมีหลายรูปแบบ แต่การใช้
อํานาจของตัวละครทหารทั้งหมดล้วนเป็นไปเพื่อเอื้อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กล่าวคือ สาริชเป็น
ตัวละครทหารที่ใช้อํานาจของตนเองเพื่อการแก้แค้นส่วนตัว ปองกุลใช้อํานาจทหารของตนเพื่อดําเนินความสัมพันธ์กับ 
สาริยาซ่ึงปองกุลแอบหลงรัก ซ่ึงเป็นเรื่องส่วนตัว ขณะที่นายพลคําใช้อํานาจโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบใดๆ เอาแต่ความ
ต้องการของตนเองเป็นที่ตั้ง กล่าวได้ว่า นางคุก นําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหารว่าท่ีสุดแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเอง หาใช่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือประเทศชาติไม่  

เมื่อพิจารณาภาพนําเสนอเกี่ยวกับการต่อต้านอํานาจทหารของชนกลุ่มน้อยมูรายาในพื้นที่คุกของอุดรปุระ 
พบว่า การแสดงออกซึ่งการต่อต้านอํานาจทหารล้วนมี “ราคาที่ต้องจ่าย” โดยต้องแลกกับชีวิตของตัวละครท่ีแสดงอาการ
ต่อต้าน อย่างไรก็ดี นางคุก ได้ให้ตัวละครผีหญิงสาวกลับมาแก้แค้นทหารซ่ึงใช้อํานาจในทางมิชอบ ภายหลังจากที่       
ตัวละครหญิงสาวนั้นเสียชีวิต โดยนัยนี้อํานาจเหนือธรรมชาติสามารถเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการใช้อํานาจของทหารได้ 
อนึ่ง เมื่อพิจารณาต่อไปจะเห็นว่าการใช้อํานาจของทหารอุดรปุระที่กระทําต่อชนกลุ่มน้อยมูรายาเป็นภาพนําเสนอ
เกี่ยวกับความรุนแรงอันมีลกัษณะที่เทียบทับได้กับการปกครองระบอบเผด็จการ เนื่องจากอํานาจท้ังหมดอยู่ท่ีคนบางกลุ่ม
ซ่ึงก็คือทหารอุดรปุระ ส่วนโลกของผีเป็นเพียงจินตนาการของการตอบโต้ต่อความรุนแรงที่ชนกลุ่มน้อยมูรายาของสังคม
อุดรปุระเคยถูกกระทํา  

ลักษณะการนําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหารดังที่กล่าวมาไม่ปรากฏบ่อยนักในวงวรรณกรรมไทย มีเพียงใน
นิราศของพลเรือตรีจวบ หงสกุล ซ่ึงได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารที่เข้ามาพัวพันทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2490-
2516 ว่าเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุจลาจลทางการเมืองและลงท้ายด้วยความรุนแรงซึ่งส่งผลเสียหายต่อประเทศ 
(พรรณราย ชาญหิรัญ, 2557) นอกจากนี้ วรรณกรรมที่บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ก็มิได้
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

292

นําเสนอภาพการใช้อํานาจของทหารโดยตรง หากปรากฏรวมอยู่ใน “ตัวละครฝ่ายรัฐ” ในฐานะผู้สร้างความขัดแย้งต่อ
เหตุการณ์ภายในเรื่อง (นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิต, 2547; วริศรา อนันตโท, 2547) การนําเสนอภาพการใช้อํานาจของ
ทหารในอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ของภาคินัย แม้จะเป็นเรื่องจินตนาการในดินแดนสมมติ แต่ก็มีนัยการ
วิพากษ์การใช้อํานาจของทหารอยู่ในที โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแง่ของอํานาจท่ีกระทําต่อชนกลุ่มน้อย 

อย่างไรก็ดี อาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ได้นําเสนอทางออกของความอาฆาตแค้นที่มีต่อบาดแผลทาง
ประวัติศาสตร์เฉกเช่นที่เกิดขึ้นในอุดรปุระ ทางหนึ่งผู้มีอํานาจท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จําเป็นต้องเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นพร้อมทั้งรับผิดชอบด้วยความบริสุทธิ์ใจและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ซํ้ารอยอีกในอนาคต ขณะเดียวกัน  
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก็จําเป็นต้องให้อภัยด้วยเหตุท่ีไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้ว โดยนัยนี้ วาทกรรม
พุทธศาสนายังคงมีบทบาทสําคัญในการกํากับความคิดของตัวละครในการเลือกวิธีจัดการต่อบาดแผลแห่งความทรงจํา
ของสังคม 

 
ข้อเสนอแนะ 

นอกจากอาชญนิยายสยองขวัญเรื่อง นางคุก ซ่ึงเป็นหนึ่งในชุดสี่ทิศตายแล้ว ในประเทศไทยยังมีวรรณกรรม
ประเภทนี้อยู่อีกเป็นจํานวนมาก น่าท่ีจะนํามาศึกษาเพื่อขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมให้
กว้างขวางและลึกซ้ึงย่ิงขึ้นต่อไป 
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ความต้องการของคนในชมุชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ 

The needs of the community in development the tourist attractions,  
Sam Khok District, PathumThani Province as the tourism by the way of 

Mon People 
ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธ์ิ, จุรีรัตน์ หนองหว้า ทองสุข ลาภเอกอุดม,  

ธิดา ผาสุข, นพรดา พ่ึงสุข, ศิริพรพนาสูนย์, อกนิษฐ พุ่มทวี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บข้อมูล ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 397 คน  
โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.2 มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.7 การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 40.8 
ประกอบอาชีพทําธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 33.5 มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 36.3 และมีระยะเวลาการ
อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 21 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.6 คนในชุมชนต้องการให้มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1) จากการพิจารณารายด้าน พบว่า  
ด้านพื้นที่ ต้องการให้มีการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดสิงห์ โบราณสถาน เตาโอ่งอ่าง วัดไผ่ล้อม ชุมชนศาลาแดง
เหนือ 2) ด้านการจัดการ ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการและต้องการให้มีการนําเสนอ
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นแบบชาวมอญ 3) ด้านกิจกรรมและการให้บริการ ต้องการให้มีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบในการดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4) ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ต้องการให้เยาวชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
คําสําคัญ: ความต้องการ, องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

 
Abstract 

 
The educational needs of the community in development the tourist attractions, Sam Khok 

District, PathumThani Province as the tourism by the way of Mon People. The survey data is collected 
by a questionnaire to sample fried. The people living in the Sam Khok DistrictPathumthani 397 
people. The confidence score of 0.95.The statistic for analysis is percentage, mean, and standard 
deviation. The research found that Most are mostly female, and it is counted as 55.2 percent, more 
than 56 years old counted as 29.7 percent, having high school level of study is counted as 40.8 
percent, and having private business/merchant is counted as 33. 5 percent, having income from 5,001 
– 10,000 THB is counted as 36.3 percent, and living in the area for more than 21 years is counted as 
44.6 percent.People in the community need to have the Sam KhokDistrict. PathumThani To tourism 
by way of the Mon,In most. The area is needed to be presented as a tourism attraction such as Wat 
Sing, Archaeological site, Ong Ang Ancient Building, WatPhaiLom, Sala Daeng North Community. For 
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จังหวัดจันทบุร ี
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ความต้องการของคนในชมุชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ 

The needs of the community in development the tourist attractions,  
Sam Khok District, PathumThani Province as the tourism by the way of 

Mon People 
ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธ์ิ, จุรีรัตน์ หนองหว้า ทองสุข ลาภเอกอุดม,  

ธิดา ผาสุข, นพรดา พ่ึงสุข, ศิริพรพนาสูนย์, อกนิษฐ พุ่มทวี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) การวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บข้อมูล ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 397 คน  
โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.2 มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.7 การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 40.8 
ประกอบอาชีพทําธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 33.5 มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 36.3 และมีระยะเวลาการ
อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 21 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.6 คนในชุมชนต้องการให้มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1) จากการพิจารณารายด้าน พบว่า  
ด้านพื้นที่ ต้องการให้มีการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดสิงห์ โบราณสถาน เตาโอ่งอ่าง วัดไผ่ล้อม ชุมชนศาลาแดง
เหนือ 2) ด้านการจัดการ ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการและต้องการให้มีการนําเสนอ
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นแบบชาวมอญ 3) ด้านกิจกรรมและการให้บริการ ต้องการให้มีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบในการดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4) ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ต้องการให้เยาวชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
คําสําคัญ: ความต้องการ, องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 
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ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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the management, it is found that it is a need to develop personal in tourism area to provide service, 
and it is a need to develop tourist attraction related to the Mon people appropriately.For the activity 
and service, it is found that it is a need to have related organization to take responsibility on 
developing tourist attractions.For the cooperation of people in the community, it is found that there 
is a need for youth in the community to be cooperated as tour guides to provide information for 
tourists.For the development on quality of life, it is found that, there is a need to lift up quality of 
life. 
Keywords: Needs, Elements of Ecotourism 

 
บทนํา  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับ
หนึ่งของประเทศ และยังเป็นอุตสาหกรรมที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นจะเห็นได้จากสถิติการเข้ามา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ.2556 จํานวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามา
ท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ จํานวน 26,546,725 คน ส่งผลให้มีรายได้เกิดข้ึนในประเทศไทยเป็นจํานวนเงิน 
1,207,145.82 บาท ในปี พ.ศ.2557 จํานวน 24,809,683 คน มีรายได้เป็นจํานวนเงิน 1,147,653.49 บาท และปี พ.ศ.
2558 จํานวน 29,881,091 คน สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนเงิน 1,447,158.05 บาท (กรมการท่องเที่ยว, 
2558) โดยในแต่ละปีนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่แตกต่างกัน เช่น เพื่อการผักผ่อน เพื่อ
ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนา เพื่อการกีฬาและบันเทิง เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และ
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างๆ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของในแต่ละท้องถิ่น ซ่ึงในปัจจุบันการท่องเที่ยวแบบศึกษา
วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นกําลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงการท่องเที่ยว
ลักษณะแบบนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ และในประเทศไทยก็มีรูปแบบ
การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไทยทรงดํา อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็น
หมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่พูดภาษาไทย คนไทยเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ลาว หรือ ลาวโซ่ง ชาวไทยทรงดํามีวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย อาหาร หรือวัฒนธรรมประเพณี ได้มีการอนุรักษ์ไว้ จนถึงปัจจุบัน (ศูนย์วัฒนธรรมไทย
ทรงดําเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี, 2558) หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตั้งอยู่ ท่ีอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
เป็นสถานที่ท่ีรวบรวมเรื่องราว และรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชนบทที่มีอาชีพหลักคือการเกษตรกรรมโดยใช้ "ควาย"  
เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อการใข้งานในการทําเกษตรมายาวนาน (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย, 2558) และนอกจากนี้ยังมีชุมชน
ท้องถิ่นที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของการใช้ชีวิตแบบชาวมอญ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี เดิมชื่อ “เมืองสามโคก” เป็นเมืองที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อสมัยของ
แผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถมาถึงในสมัยของสมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2112 กรุงศรีอยุธยาได้พ่ายแพ้ให้กับพม่า 
จึงทําให้เมืองสามโคกเป็นเมืองร้างมาได้ระยะหนึ่ง ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ระบุ
ว่า สามโคก เป็นหัวเมืองที่ได้ขึ้นกับกรมพระกลาโหม จึงแสดงให้เห็นว่าเมืองสามโคกมีฐานะเป็นเมืองมาก่อน จนในสมัย
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้มีการอพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่สามโคก และในปี พ.ศ.2358 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมือง
เมาะตะมะเข้ามาสู่ประเทศไทย พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี เกาะเกร็ด เมืองนนทบุรี เมืองสมุทรปราการ จากชุมชนที่ขนาดเล็ก “บ้านสามโคก” จึงกลายเป็น “เมือง
สามโคก” เวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเอาพระทัยใส่ดูแลทํานุบํารุงและพัฒนาวิถีชีวิต 
ชาวมอญเมืองสามโคก ให้เจริญรุ่งเรืองในเรื่องต่างๆ เช่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร ภาษา การแต่งกาย 
แหล่งท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นต้น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 2559) บ้านสามโคกจาก

ชุมชนมอญริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา สมัยอยุธยากลายมาเป็นเมืองสามโคกและเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองปทุมธานี ในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ปัจจุบันคือจังหวัดปทุมธานี บ้านสามโคกปัจจุบันเป็นตําบลหนึ่งในเขตปกครองของอําเภอสามโคก มีหลาย
สิ่งหลายอย่างที่มีคุณค่า แก่การเรียนรู้ท้ังเตาเผา ตุ่มอีเลิ้ง โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีค่าย่ิงตามวัดต่างๆ ท่ีเปิดรับสําหรับ
นักท่องเที่ยวอผู้มาเยือนเสมอ (วีรวัฒน์  วงศ์ศุภไทย, 2552) แต่ในปัจจุบันความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตแบบชาวมอญ
ของเมืองสามโคกได้เลื่อนหายไป อาจเป็นเพราะการเกิดข้ึนของอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
โรงงาน อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ส่งผลให้
คนในชุมชนละทิ้งวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม อาชีพเดิมและหันไปทําอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนต้องย้าย
ถิ่นฐานเดิมไปหาถิ่นฐานใหม่เพื่อหารายได้ในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว จึงทําให้คนในชุมชนต้องปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างไม่แตกต่างจากสังคมปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามความเป็น 
ชาวมอญหรือวิถีชีวิตคนมอญที่ยังหลงเหลือในบางชุมชนที่ยังมีพ้ืนท่ีท่ีมีความน่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ของวิถี
ชีวิตชาวมอญอยู่และถ้าหากความเป็นวิถีชีวิตชาวมอญได้รับการดูแลให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชีวิตชาว
มอญได้จะนับว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอสามโคกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดูแล 
ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน และด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนเพิ่มมากข้ึนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
หรือแม้กระทั่งต่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ท่ีได้สัญจรผ่านไปผ่านมาที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอญในอําเภอสามโคก 
จงัหวัดปทุมธานี  

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาถึงความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถี
ชาวมอญ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพื้นที่ของคนในชุมชนอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ โดยแบ่งตามองค์ประกอบของการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและการให้บริการ ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชน รวมจํานวน 26 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

แบบสอบถามได้ผ่านการทดลองใช้ (Try Out) แล้ว มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 จากนั้นนําไปสุ่มกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 397 คน ซ่ึงเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีในช่วงวันธรรมดา (จันทร์-
ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์) เป็นเวลา 1 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปใน 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลหาค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ชุมชนมอญริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา สมัยอยุธยากลายมาเป็นเมืองสามโคกและเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองปทุมธานี ในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ปัจจุบันคือจังหวัดปทุมธานี บ้านสามโคกปัจจุบันเป็นตําบลหนึ่งในเขตปกครองของอําเภอสามโคก มีหลาย
สิ่งหลายอย่างที่มีคุณค่า แก่การเรียนรู้ท้ังเตาเผา ตุ่มอีเลิ้ง โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีค่าย่ิงตามวัดต่างๆ ท่ีเปิดรับสําหรับ
นักท่องเที่ยวอผู้มาเยือนเสมอ (วีรวัฒน์  วงศ์ศุภไทย, 2552) แต่ในปัจจุบันความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตแบบชาวมอญ
ของเมืองสามโคกได้เลื่อนหายไป อาจเป็นเพราะการเกิดข้ึนของอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
โรงงาน อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ส่งผลให้
คนในชุมชนละทิ้งวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม อาชีพเดิมและหันไปทําอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนต้องย้าย
ถิ่นฐานเดิมไปหาถิ่นฐานใหม่เพื่อหารายได้ในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว จึงทําให้คนในชุมชนต้องปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างไม่แตกต่างจากสังคมปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามความเป็น 
ชาวมอญหรือวิถีชีวิตคนมอญที่ยังหลงเหลือในบางชุมชนที่ยังมีพ้ืนที่ท่ีมีความน่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ของวิถี
ชีวิตชาวมอญอยู่และถ้าหากความเป็นวิถีชีวิตชาวมอญได้รับการดูแลให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชีวิตชาว
มอญได้จะนับว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอสามโคกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดูแล 
ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน และด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนเพิ่มมากข้ึนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
หรือแม้กระทั่งต่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ท่ีได้สัญจรผ่านไปผ่านมาที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอญในอําเภอสามโคก 
จงัหวัดปทุมธานี  

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาถึงความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถี
ชาวมอญ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพื้นที่ของคนในชุมชนอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ โดยแบ่งตามองค์ประกอบของการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและการให้บริการ ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชน รวมจํานวน 26 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

แบบสอบถามได้ผ่านการทดลองใช้ (Try Out) แล้ว มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 จากนั้นนําไปสุ่มกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 397 คน ซ่ึงเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีในช่วงวันธรรมดา (จันทร์-
ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์) เป็นเวลา 1 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปใน 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลหาค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อให้ทราบความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละด้านตามองค์ประกอบของ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 
ผลการวิจัย  

ปัจจัยส่วนบุคคลของคนในชุมชนอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 56 ปีขึ้นไป 
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพทําธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาท และมี
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 21 ปีขึ้นไป 

ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ โดยภาพรวม มีความต้องการให้พัฒนาในด้านการจัดการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพื้นที่ ต้องการให้มีการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดสิงห์ โบราณสถาน เตาโอ่งอ่าง  
วัดไผ่ล้อม ชุมชนศาลาแดงเหนือ เป็นต้น ด้านการจัดการ ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการ
ให้บริการ และต้องการให้มีการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตชาวมอญ ด้านกิจกรรม
และการให้บริการ ต้องการให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบในการดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ต้องการให้เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว 
และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยลดการย้ายถ่ินฐานเข้าไป
ทํางานในกรุงเทพฯ หรือในเมืองธุรกิจใหญ่ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
1. ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ ในด้านพ้ืนที่ 

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความต้องการของคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต้องการให้มี
การนําเสนอแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดสิงห์ โบราณสถาน เตาโอ่งอ่าง วัดไผ่ล้อม ชุมชนศาลาแดงเหนือ เป็นต้น ต้องการให้มี
การนําเสนอพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นแบบชาวมอญ ต้องการจัดให้มีพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมตาม 
วิถีชาวมอญ ต้องการให้มีการจัดแบ่งพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่าง
เหมาะสม ท้ังนี้ ชี้ให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวในอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ เนื่องจากมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานของชาวไทยเชื้อสายรามัญ 
และยังสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2553) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทรัพยากร 
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
ปทุมธานี ในด้านทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมอญ พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากรท่องเที่ยวท่ีมี
ศักยภาพสูง โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมอญ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ 
วัดมอญ เตาโอ่งอ่างเครื่องปั้นดินเผา ตุ่มสามโคก ตลอดจนด้านประเพณี เทศกาล ได้แก่ งานสงกรานต์ งานแห่เสาหงส์  
ธงตะขาบ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญ ได้แก่ อาหารการกิน การแต่งกายแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในจังหวัดปทุมธานี ควรเน้นการพัฒนาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญา และ
องค์ความรู้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องแนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนชาวมอญ ควรพัฒนาด้านการ
คมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเส้นทางการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงถึงกันตลอดจนพัฒนาด้าน
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียวควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
 

2. ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ ในด้านการจัดการ 

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความต้องการของคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต้องการให้มี
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการและการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม
วิถีชาวมอญ ท้ังนี้ การจัดการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวนั้น 
จําเป็นต้องเกิดความสมดุลในการสนับสนุนในทุกด้าน เช่น การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว (Man) การจัดสรรและ
ใช้งบประมาณ (Money) การจัดให้มีอุปกรณ์ วัสดุท่ีต้องใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยว หรือสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Material / Amenity)การกําหนดวิธีการในการดําเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม (Method) 
และการปรับปรุงหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม (Time) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชายชาญ ปฐมกาญจนา และนรินทร์ สังข์รักษา ศึกษาเรื่อง  
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดบางหลวง 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดบาง
หลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ 3) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า 

1) ระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในตลาดบางหลวงอําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน เรียงตามลําดับ ดังนี้ ด้านเดินทางด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
และด้านประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ 
 2) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม พบว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท่ีมีจิตอาสาในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
ด้านการเงินหรืองบประมาณ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในจํานวนที่มากพอ ควรมีการรวมกลุ่มกันในการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และ
ให้ข้อมูลซ่ึงกันและกัน เพ่ือเป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
3. ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ ในด้านกิจกรรมและการให้บริการ  

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความต้องการของคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต้องการให้มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบในการดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
ต่างๆ เช่น การรําพาข้าวสาร ประเพณีเปิงสงกรานต์ ประเพณีแห่ธงตะขาบ ตักบาตรน้ําผึ้ง ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและ
อย่างต่อเนื่อง และต้องการให้มีการจัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวมอญ ท้ังนี้ การฟื้นฟูประเพณีของชาวมอญ  
จําเป็นต้องมีกลุ่มบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับประเพณี กิจกรรม รวมถึง
การจัดให้มีบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยว การจัดให้มีการบริการที่ดี และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเหมาะสม  
ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริการและ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สามารถป้องกันอันตรายจากการท่องเที่ยว ช่วยลดผลกระทบ และลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับการทํากิจกรรมท่องเที่ยวได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพัทธ์ชัย ไชยนอก (2554) การวิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบ้านด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2) เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทบ้านด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยพบว่า 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2. ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ ในด้านการจัดการ 

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความต้องการของคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต้องการให้มี
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการและการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม
วิถีชาวมอญ ท้ังนี้ การจัดการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวนั้น 
จําเป็นต้องเกิดความสมดุลในการสนับสนุนในทุกด้าน เช่น การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว (Man) การจัดสรรและ
ใช้งบประมาณ (Money) การจัดให้มีอุปกรณ์ วัสดุท่ีต้องใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยว หรือสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Material / Amenity)การกําหนดวิธีการในการดําเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม (Method) 
และการปรับปรุงหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม (Time) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชายชาญ ปฐมกาญจนา และนรินทร์ สังข์รักษา ศึกษาเรื่อง  
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดบางหลวง 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดบาง
หลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ 3) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า 

1) ระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในตลาดบางหลวงอําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน เรียงตามลําดับ ดังนี้ ด้านเดินทางด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
และด้านประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ 
 2) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม พบว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท่ีมีจิตอาสาในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
ด้านการเงินหรืองบประมาณ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในจํานวนที่มากพอ ควรมีการรวมกลุ่มกันในการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และ
ให้ข้อมูลซ่ึงกันและกัน เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
3. ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ ในด้านกิจกรรมและการให้บริการ  

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความต้องการของคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต้องการให้มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบในการดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
ต่างๆ เช่น การรําพาข้าวสาร ประเพณีเปิงสงกรานต์ ประเพณีแห่ธงตะขาบ ตักบาตรน้ําผึ้ง ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและ
อย่างต่อเนื่อง และต้องการให้มีการจัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวมอญ ท้ังนี้ การฟื้นฟูประเพณีของชาวมอญ  
จําเป็นต้องมีกลุ่มบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับประเพณี กิจกรรม รวมถึง
การจัดให้มีบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยว การจัดให้มีการบริการที่ดี และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเหมาะสม  
ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริการและ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สามารถป้องกันอันตรายจากการท่องเที่ยว ช่วยลดผลกระทบ และลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับการทํากิจกรรมท่องเที่ยวได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพัทธ์ชัย ไชยนอก (2554) การวิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบ้านด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2) เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทบ้านด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยพบว่า 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบ้านด่านซ้าย อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ท้ัง 3 ด้าน คือ 
1) ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 

 (1) เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจัดทําหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต.หมู่บ้านในเขตพื้นที่
การท่องเที่ยวเพ่ือให้จัดหาอาสาสมัครหมู่บ้านด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว  
ท่ีเข้ามาท่องเที่ยว 
 (2) หน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร่วมกับประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว ร่วมกัน
สนับสนุนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน พร้อมท้ังปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อเป็นการดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) 
 (1) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหมู่บ้าน จัดตั้งศูนย์บริการคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือนักท่องเที่ยวใน
เบื้องต้นเพื่อให้คําแนะนําในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 (2) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน จัดสถานที่ไว้คอย
บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ เช่น ศาลาพักผ่อน ท่ีจอดรถ ห้องน้ําท่ีเพียงพอ เพื่อเป็นจุดพักผ่อนและอํานวย
ความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวในระหว่างการท่องเที่ยวชมกิจกรรมงานประเพณี 

3) ด้านการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
(1) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วยกันในการปรับปรุงเส้นทางการ

เดินทางให้มีความสะดวกและความปลอดภัยมากข้ึน อีกท้ังมีการจัดทําป้ายบอกระยะทางที่มองเห็นได้ชัดเจน และ   
เข้าใจง่าย 

(2) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลในท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนเป็นแกนนําสําคัญในการจัดอํานวยความ
สะดวกต่อการเดินทางเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว 
4. ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ ในด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความต้องการของคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต้องการให้
เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว ต้องการให้มีคนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การคิดและวางแผนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ท้ังนี้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่ีเกิดจากคนในชุมชนท้องถิ่น จะส่งผล
ดีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซ่ึงจําเป็นต้องสร้างและพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นสามารถเป็นบุคลากรที่มี
ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวได้ เช่น การตระหนักและให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มาเยือน
หรือนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือยุวมัคคุเทศก์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นการ
ถ่ายทอดข้อมูลจากเจ้าบ้านที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว อันจะส่งผลดีต่อการรับรู้และความประทับใจของนักท่องเที่ยว 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุลาพร สุขขี (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จําแนกตามข้อมูลทั่วไปของประชาชนในชุมชน และ 
2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระดับปานกลางและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ในระดับมาก นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะมากที่สุดโดยการกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็น
แนวปฏิบัติให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อให้การทํากิจกรรมต่างๆ ของทุกกลุ่มคนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเกิดผลดีต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

5. ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความต้องการของคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยลดการย้ายถ่ินฐานเข้าไปทํางานในกรุงเทพฯ หรือในเมืองธุรกิจใหญ่ ลดการย้ายถ่ินฐาน
เข้าไปทํางานในกรุงเทพฯ หรือในเมืองธุรกิจใหญ่ ต้องการให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีของคนในครอบครัวและคนในชุมชน 
ต้องการมีงานทําและสามารถสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิดรายได้ และต้องการให้คนในชุมชนเกิดความสุขในการดําเนิน
ชีวิตตามแบบวิถีชาวมอญ ท้ังนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น จะช่วยให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถนําเสนอและจําหน่ายสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมตามวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้นๆ เกิดการสร้างงาน กอ่ให้เกิดรายได้ ซ่ึงจะส่งผล
ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรธิดา วัฒนชาติ (2552) การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผล
ของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภายในชุมชนและรายได้เฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าสองแสนบาท/ปี ประกอบอาชีพในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 
มานานมากกว่า 4 ปีกระบวนการดําเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางน้ําผึ้งเริ่ม
จัดเวทีประชาคมในตําบล แล้วนําความคิดเห็นของประชาชน ไปกําหนดเป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากนั้นทําการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
นโยบายกับเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล และจัดสรรงบประมานสนับสนุน ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้ัง 6 ด้านได้แก่ 1) รายได้ของผู้ประกอบการ 2) ความม่ันคง
ของอาชีพ 3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 5) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน และ 6) การศึกษา/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจต่อนโยบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง จึงทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในภาคส่วนของประชาชนอย่างเต็มท่ี อีกท้ังได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐจากภาคเอกชนในชุมชน ในด้านการประชาสัมพันธ์ จึงทําให้ตลาดนํ้าบางน้ําผึ้งเป็นที่รู้จักของคนอย่างรวดเร็ว    
ท้ังการเดินทางท่ีสะดวกสบาย ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก มีผลทําให้คนจํานวนมากสนใจมาเที่ยวชม จับจ่ายซ้ือของ
ภายในตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงจนเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในชุมชนอย่างสม่ําเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
1. ความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านพื้นที่ พบว่า ต้องการให้มีการนําเสนอพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวท่ี      

มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นแบบชาวมอญ ดังนั้น สามารถจัดให้มีพ้ืนที่ความเป็นเอกลักษณ์ชาวมอญจัดให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ 
และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ เช่น ทุกๆ วันเสาร์และวันอาทิตย์ จัดให้มีการตลาดชาวมอญเพื่อให้ผู้มา
เยือนได้สัมผัสวิถีชาวมอญ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชาวมอญ และจัดให้มีพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม อาทิเช่น ท่ีจอดรถ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ห้องสุขา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ซ่ึงจะทําให้ผู้มาเยือน
หรือนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ มีความสะดวกสบายในการเข้ามาในแหล่องท่องเที่ยว 
 2. ความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการ พบว่า คนในชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อจัดฝึกอบรมใน
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อบรมมาตรฐานผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและ
บริการ เป็นต้น และต้องการให้หน่วยงานมีการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอําเภอ 
สามโคกเป็นประจําทุกปีหรืออย่างต่อเนื่อง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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5. ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความต้องการของคนในชุมชน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยลดการย้ายถ่ินฐานเข้าไปทํางานในกรุงเทพฯ หรือในเมืองธุรกิจใหญ่ ลดการย้ายถ่ินฐาน
เข้าไปทํางานในกรุงเทพฯ หรือในเมืองธุรกิจใหญ่ ต้องการให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีของคนในครอบครัวและคนในชุมชน 
ต้องการมีงานทําและสามารถสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิดรายได้ และต้องการให้คนในชุมชนเกิดความสุขในการดําเนิน
ชีวิตตามแบบวิถีชาวมอญ ท้ังนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น จะช่วยให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถนําเสนอและจําหน่ายสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมตามวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้นๆ เกิดการสร้างงาน กอ่ให้เกิดรายได้ ซ่ึงจะส่งผล
ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรธิดา วัฒนชาติ (2552) การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผล
ของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภายในชุมชนและรายได้เฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าสองแสนบาท/ปี ประกอบอาชีพในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 
มานานมากกว่า 4 ปีกระบวนการดําเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางน้ําผึ้งเริ่ม
จัดเวทีประชาคมในตําบล แล้วนําความคิดเห็นของประชาชน ไปกําหนดเป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากนั้นทําการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
นโยบายกับเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล และจัดสรรงบประมานสนับสนุน ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้ัง 6 ด้านได้แก่ 1) รายได้ของผู้ประกอบการ 2) ความม่ันคง
ของอาชีพ 3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 5) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน และ 6) การศึกษา/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจต่อนโยบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง จึงทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในภาคส่วนของประชาชนอย่างเต็มท่ี อีกท้ังได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐจากภาคเอกชนในชุมชน ในด้านการประชาสัมพันธ์ จึงทําให้ตลาดนํ้าบางน้ําผึ้งเป็นที่รู้จักของคนอย่างรวดเร็ว    
ท้ังการเดินทางท่ีสะดวกสบาย ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก มีผลทําให้คนจํานวนมากสนใจมาเที่ยวชม จับจ่ายซ้ือของ
ภายในตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงจนเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในชุมชนอย่างสม่ําเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
1. ความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านพื้นท่ี พบว่า ต้องการให้มีการนําเสนอพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวท่ี      

มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นแบบชาวมอญ ดังนั้น สามารถจัดให้มีพ้ืนท่ีความเป็นเอกลักษณ์ชาวมอญจัดให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ 
และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ เช่น ทุกๆ วันเสาร์และวันอาทิตย์ จัดให้มีการตลาดชาวมอญเพื่อให้ผู้มา
เยือนได้สัมผัสวิถีชาวมอญ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชาวมอญ และจัดให้มีพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม อาทิเช่น ท่ีจอดรถ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ห้องสุขา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ซ่ึงจะทําให้ผู้มาเยือน
หรือนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ มีความสะดวกสบายในการเข้ามาในแหล่องท่องเที่ยว 
 2. ความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการ พบว่า คนในชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อจัดฝึกอบรมใน
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อบรมมาตรฐานผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและ
บริการ เป็นต้น และต้องการให้หน่วยงานมีการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในอําเภอ 
สามโคกเป็นประจําทุกปีหรืออย่างต่อเนื่อง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. ความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมและการให้บริการ พบว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีต่างๆ ของชาวมอญ ดังนั้น ควรฟื้นฟูประเพณีต่างๆ  
อย่างจริงจัง เช่น การรํามอญ การเล่นสะบ้า เปิงสงกรานต์ การรําพาข้าวสาร การแห่หางหงส์ธงตะขาบ เป็นต้น จัดให้มี
เส้นทางท่องเที่ยวท่ีสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอญ อาทิเช่น ไหว้พระมอญ 9 วัด การชิมอาหารมอญ และสอนการทํา
สินค้า OTOP เช่น ธงตะขาบจิ๋ว ตุ๊กตาชุดมอญจิ๋ว เป็นต้น นอกจากนี้ควรจัดให้มีการจัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถี 
ชาวมอญ เช่น คุ้มชาวมอญ เป็นต้น 

4. ความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พบว่า ต้องการให้เยาวชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาในการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ให้กับเยาวชนในชุมชน อําเภอสามโคก เพื่อเตรียมรองรับการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับบทบาทการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตลอดจนให้คนในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยว การให้บริการ และการติดตามผลการดําเนินการต่างๆ  

5. ความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พบว่า ต้องการยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดการย้ายถ่ินเข้าไปทํางานในกรุงเทพฯ หรือเมืองธุรกิจใหญ่ ดังนั้น ควรจัดตั้งเครือข่ายชุมชน
เข้มแข็ง อาทิ กลุ่มแม่บ้าน ในการรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพ เช่น การฝึกอบรมการทําสินค้า OTOP ได้แก่ ทําอาหารมอญ 
ทําเคร่ืองจักรสานชาวมอญ ทําพวงกุญแจตุ๊กตาชาวมอญ ทําพวงกุญแจหางหงส์ เป็นต้น โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการมาใหค้วามรู้เกี่ยวกับการผลิตให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ 
การคิดต้นทุน การหีบห่อ การประชาสัมพันธ์ การทําการตลาด เป็นต้น โดยให้สามารถเกิดเป็นธุรกิจขนาดย่อมได้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวท้ังไทยและต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ตามวิถชีาวมอญ  
2. ควรมีการศึกษาความต้องการของคนในชุมชนในด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อําเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งเที่ยวตามวิถีชาวมอญ 
 3. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต่อการพัฒนาแหล่งเที่ยวตาม
วิถีชาวมอญ 
 4. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมกับผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอําเภอ 
สามโคก จังหวัดปทุมธานี  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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      กลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป  
       Linguistic Strategies Used for Publicizing OTOP Trade Fair 
                                    พรรณษา พลอยงาม,  สุรยี์รัตน์ บ ารุงสุข 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

       บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป  โดยเก็บ
รวบรวมข้อความประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอปจากเว็บไซต์  www.google.co.th ประจ าปีพุทธศักราช 2559 
เป็นระยะเวลา 1 ปี จ านวนทั้งสิ้น 30 ตัวบท ใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ข้อความของจันทิมา อังคพณิชกิจ (2557) 
ผลการวิจัยกลวิธีทางภาษาปรากฏชุดค าและกลุ่มค าที่สะท้อนความหมาย 6 ด้าน เรียงตามล าดับการปรากฏ คือ การท า
ให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า การท าให้เกิดความพึงพอใจในงานแสดงสินค้า การท าให้เห็นถึงแหล่งท่ีมาของสินค้า การ
เชิญชวนให้สนับสนุนสินค้าของไทย การท าให้เห็นถึงการพัฒนาสินค้า และการแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสินค้า ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: กลวิธีทางภาษา, การประชาสัมพันธ์, งานแสดงสินค้าโอทอป 
 
 Abstract 
 
           This study aimed to examine the linguistic strategies used for publicizing OTOP trade fairs. The 
data consisted of 30 texts were collected within 1 year (year 2016) from www.google.co.th. The 
analysis framework was derived from Jantima Angkhanichit’s discourse analysis (2014). The result 
showed that the word groups used in publicizing OTOP trade fairs conveyed 6 intentions: 1) to create 
satisfaction with the products, 2) to create satisfaction with the trade fairs, 3) to identify the origin of 
the products, 4) to promote support for Thai goods, 5) to illustrate product development, and 6) to 
display the royal patronage from the monarchy. 
Keywords: Linguistic Strategies, Publicizing, OTOP Trade Fair 
 
บทน า 

โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดับประสบปัญหาต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญ้าซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ คือ ปัญหาความยากจน รัฐบาลต้องการลดปัญหาความยากจนตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยริเริ่ม
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขึ้นในปี พ.ศ.2544 เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
พัฒนาสินค้า โดยภาครัฐช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาด  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วย
การน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น และมูลค่าเพิ่มเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล และนิทัศน์ คณะวรรณ, 2546 : 9-31) 

ผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน
สู่ระดับสากลเพื่อสร้างความเช่ือถือต่อผู้บริโภค โดยการผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยีนวัตกรรม และ
ความโดดเด่นของผลิตภณัฑ ์มีการสอดแทรกเรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้เพื่อสร้างคุณค่าในตัวสินค้า สร้างตราสินค้า
ให้เป็นท่ียอมรับ อีกทั้งศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเพื่อการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 2 
 

สื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลในการเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า
สื่ออื่นๆ เนื่องจากคนท่ัวไปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้ง่าย ประหยัดเวลา และสะดวกรวดเร็ว โดยในปัจจุบันมี
การประชาสัมพันธ์การจัดแสดงสินค้าโอทอปโดยใช้ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพันธ์ และ
ดึงดูดให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

จากข้อความข้างต้นแสดงได้ว่า การประชาสัมพันธ์งานจัดแสดงสินค้าโอทอปผ่านสื่อออนไลน์ เป็นช่องทางการ
สื่อสารผ่านข้อความ (Discourse) โดยใช้ภาษาที่สร้างเอกลักษณ์ในตัวสินค้า ให้ผู้ที่สนใจอยากที่จะเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อ
สินค้าภายในงาน ท าให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังตัวอย่างการใช้ค าที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า    

 
                        หาของฝากไมล่ าบากใจ พบของขวัญจากภูมิปญัญาล ้าค่าอลงัการ 

                                                                  (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
 

            ตัวอย่างข้างต้นปรากฏกลวิธีทางภาษาเพื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป ด้วยการใช้ค าที่สื่อความหมาย
ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้า ได้แก่ค าว่า ล ้าค่า, อลังการ ซึ่งค าเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจและดึงดูดต่อ
การเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานที่จัดขึ้น ดังที่ จันทิมา อังคพณิชกิจ (2557: 138) กล่าวว่า กลวิธีทางภาษา
ปรากฏอยู่ทั่วไปในข้อความ ตัวบทแต่ละตัวบทผ่านการเลือกใช้ภาษาที่แฝงวัตถุประสงค์หรือมีเจตนามุ่งหมายของผู้ส่งสาร 
(ผู้ผลิตตัวบท) สื่อไปยังผู้รับสาร (ผู้บริโภคตัวบท) ท าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้ผ่านรูปแบบการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย 
           จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป เพื่อท าให้
เข้าใจเนื้อหาและความหมายของสารที่แฝงในบริบทต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน
ที่จัดขึ้น     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสนิค้าโอทอป 
 
วิธีการวิจัย  
           ในการวิจัยเรื่อง“กลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป ” มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป ที่จัดแสดงสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ปีพุทธศักราช 2559 มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 30 ตัวบท โดยสืบค้นจากเว็บไซต์ www.google.co.th ซึ่งสาเหตุที่ผู้วิจัยสืบค้นจากเว็บไซต์นี้
เนื่องจากสามารถหาแหล่งข้อมูลในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอปได้อย่างหลากหลาย    

     
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           แนวคิดที่ใช้ในการวิจัยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ข้อความ (Discourse Analysis) ในด้านกลวิธีทางภาษาใน
ข้อความของจันทิมา อังคพนิชกิจ (2557)     
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ศึกษาข้อความประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป จากเว็บไซต์ www.google.co.th ปีพุทธศักราช 2559 
จ านวน 30 ตัวบท 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลในการเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า
สื่ออื่นๆ เนื่องจากคนท่ัวไปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้ง่าย ประหยัดเวลา และสะดวกรวดเร็ว โดยในปัจจุบันมี
การประชาสัมพันธ์การจัดแสดงสินค้าโอทอปโดยใช้ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพันธ์ และ
ดึงดูดให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

จากข้อความข้างต้นแสดงได้ว่า การประชาสัมพันธ์งานจัดแสดงสินค้าโอทอปผ่านสื่อออนไลน์ เป็นช่องทางการ
สื่อสารผ่านข้อความ (Discourse) โดยใช้ภาษาที่สร้างเอกลักษณ์ในตัวสินค้า ให้ผู้ที่สนใจอยากที่จะเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อ
สินค้าภายในงาน ท าให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังตัวอย่างการใช้ค าที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า    

 
                        หาของฝากไมล่ าบากใจ พบของขวัญจากภูมิปญัญาล ้าค่าอลงัการ 

                                                                  (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
 

            ตัวอย่างข้างต้นปรากฏกลวิธีทางภาษาเพื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป ด้วยการใช้ค าที่สื่อความหมาย
ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้า ได้แก่ค าว่า ล ้าค่า, อลังการ ซึ่งค าเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจและดึงดูดต่อ
การเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานที่จัดขึ้น ดังที่ จันทิมา อังคพณิชกิจ (2557: 138) กล่าวว่า กลวิธีทางภาษา
ปรากฏอยู่ทั่วไปในข้อความ ตัวบทแต่ละตัวบทผ่านการเลือกใช้ภาษาที่แฝงวัตถุประสงค์หรือมีเจตนามุ่งหมายของผู้ส่งสาร 
(ผู้ผลิตตัวบท) สื่อไปยังผู้รับสาร (ผู้บริโภคตัวบท) ท าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้ผ่านรูปแบบการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย 
           จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป เพื่อท าให้
เข้าใจเนื้อหาและความหมายของสารที่แฝงในบริบทต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน
ที่จัดขึ้น     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสนิค้าโอทอป 
 
วิธีการวิจัย  
           ในการวิจัยเรื่อง“กลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป ” มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป ที่จัดแสดงสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ปีพุทธศักราช 2559 มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 30 ตัวบท โดยสืบค้นจากเว็บไซต์ www.google.co.th ซึ่งสาเหตุที่ผู้วิจัยสืบค้นจากเว็บไซต์นี้
เนื่องจากสามารถหาแหล่งข้อมูลในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอปได้อย่างหลากหลาย    

     
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           แนวคิดที่ใช้ในการวิจัยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ข้อความ (Discourse Analysis) ในด้านกลวิธีทางภาษาใน
ข้อความของจันทิมา อังคพนิชกิจ (2557)     
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ศึกษาข้อความประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป จากเว็บไซต์ www.google.co.th ปีพุทธศักราช 2559 
จ านวน 30 ตัวบท 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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  2. น าประเด็นที่รวบรวมมาวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในข้อความ โดยพิจารณาจากความหมาย และนับจ านวน   
ที่ปรากฏซ้ า น าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) จากนั้นน ามานับความถี่และคิดค่า
ร้อยละ 
           3. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
          ผลการวิจัยเรื่อง “กลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป” พบค าและกลุ่มค าที่ปรากฏซ้ า 
โดยพิจารณาจากความถี่ที่ปรากฏ โดยปรากฏค าและกลุ่มค าหลัก ซึ่งหมายถึง ค าและกลุ่มค าที่เป็นค าส าคัญ สะท้อน
เป้าหมายของผู้ส่งสารได้อย่างชัดเจน อีกทั้งค าและกลุ่มค าปรากฏร่วม หมายถึง ค าและกลุ่มค าที่ใช้ร่วมกับค าและกลุ่ม
ค าหลัก ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางความหมาย โดยค าและกลุ่มค าเหล่านี้ปรากฏผ่านข้อความเพื่อสร้างความหมายในด้าน
ต่างๆ ดังนี ้
          1. การท าให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า สะท้อนลักษณะเด่นในการให้ความหมายคือ การใช้ภาษาที่มี
ความหมายแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะต่างๆที่โดดเด่นของสินค้า เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า และดึงดูดใจในการ
ตัดสินใจเข้ามาชมการแสดงสินค้าภายในงานที่จัดขึ้น โดยปรากฏกลวิธีการใช้ค าและกลุ่มค าหลักทั้งสิ้น 37 รายการ    
จากค าและกลุ่มค าหลักที่ปรากฏซ้ ารวมทั้งหมด 73 รายการ ได้แก่ “ขั้นเทพ” “เลิศรส” “ระดับ Premium” “ดี” “ล้้า
ค่า” “อลังการ” “ทรงคุณค่า” “ขึ้นช่ือ” “สุดยอด” “คุ้มค่า” “ถูก” “เหนือระดับ” “มหัศจรรย์” “ทั่วประเทศ”      
“เพื่อสุขภาพ” “แปลกใหม่” “อิ่มเต็มค้า” “3-5 ดาว” “มากมาย” “ทั่วไทย” “ช้ันน้า” “ราคาไม่แพง” “ระดับติดดาว”   
“ตอบรับทุกความต้องการ” “อิ่มอร่อย” “เลิศล้้า” “คุณภาพ” “อร่อย” “ที่ดีที่สุด” “หลากหลาย” “แบรนด์เนม”  
“ร้องว้าว” “จุใจ” “ระดับ masterpiece” “unseen” “หาชมยาก” “ที่สุด” ดังตัวอย่างเช่น 
 

                       ช้อปสินค้าโอทอปคุณภาพ พร้อมลุ้นรับรางวัล 
                                                                   (แฟช่ันไอสแ์ลนด)์ 

                       สินค้า เหนือระดับ ตอบรับทุกความต้องการ 
                                              (ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี) 

                        มหกรรมสินคา้ดีวิถีอีสาน เช่ือมธุรกิจไทยสู่สากล 
               (อิมแพ็ค เมืองทองธาน)ี 

                                   ผลิตภัณฑ์อันล ้าค่า จากภูมิปญัญาท้องถิ่น สู่ดินแดนศิวไิลซ ์
          (Imperial World) 

                                   พบกับสินค้าระดับ Premium หลากหลายชนิดจากภายในประเทศ 
                                         (ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล) 

สนับสนุนสินค้าโอทอปชั นน้าทีส่่งออกไปขายในต่างประเทศ 
                                                                       (ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล) 
                                     สินค้าที่มคีุณภาพระดับติดดาว คุณค่าตดิใจ 
                             (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
 
           กลวิธีทางภาษาข้างต้น ในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีการใช้ค าและกลุ่มค าหลักที่แสดงให้เห็น
ถึงการท าให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่ “คุณภาพ” “เหนือระดับ” “ตอบรับทุกความต้องการ” “ดี” “ล้้าค่า” “ระดับ 
Premium” “หลากหลาย” “ช้ันน้า” “ระดับติดดาว” และค าปรากฏร่วมสื่อถึงสิ่งที่ต้องการท าให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจ 
คือ “สินค้า (โอทอป)” “ผลิตภัณฑ์ (โอทอป)”  
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           2. การท าให้เกิดความพึงพอใจในงานแสดงสินค้า สะท้อนลักษณะเด่นในการให้ความหมายคือ การใช้ภาษาที่
เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยลูกค้าจะไดร้ับความพึงพอใจ เพลิดเพลินใจเมื่อได้เข้ารว่มงาน อีกทั้งได้รับสิทธิพิเศษ
ต่างๆเมื่อซื้อสินค้าภายในงาน โดยปรากฏกลวิธีการใช้ค าและกลุ่มค าหลักทั้งสิ้น 16 รายการ จากค าและกลุ่มค าหลัก     
ที่ปรากฏซ้ ารวมทั้งหมด 26 รายการ ได้แก่ “ความยิ่งใหญ่” “ช้อปสนุก” “สุขใจ”  “สบายกระเป๋า” “สุขเหนือระดับ” 
“คืนก้าไรให้ประชาชน” “ลดหย่อนภาษีได้” “ตระการตา” “ช้อปเพลิน” “เกินห้ามใจ” “อลังการ” “ลุ้นรับรางวัล”  
“ลุ้นรับโทรศัพท์” “สนุกshop” “หาได้ในท่ีเดียว” “ระดับโลก” ดังตัวอย่างเช่น 
 

            ตระการตาไปกับการเปดิตัวผลิตภัณฑ ์งานฝีมือข้ึนช่ือจากจังหวัดอ่างทอง 
                                                                   (ศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ) 
                                ซื้อสินค้าโอทอปในงาน ลดหย่อนภาษีได้ 
                                                                       (อิมแพ็ค เมืองทองธาน)ี 
                                  OTOP MIDYEAR 2016  ช้อปสนุก สขุเหนือระดับ 
                                                                        (อิมแพ็ค เมืองทองธาน)ี  

ความยิ่งใหญ่ของการแสดงสินค้าที่คัดสรรมาจากสุดยอดของสินค้าในแต่ละต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
                          (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 

                                   ช้อปสินค้าโอทอปคณุภาพ พร้อมลุ้นรับรางวัล 
                     (แฟช่ันไอส์แลนด์) 

   สนุก SHOP สินค้าผา่นการคดัสรรทีด่ีที่สุดจากโอทอปทั่วประเทศ 
                           (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) 

             ยิ่งใหญ่อลังการ งาน ระดับโลก ความหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว 
                                                                       (อิมแพ็ค เมืองทองธาน)ี 
 
           กลวิธีทางภาษาข้างต้น ในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีการใช้ค าและกลุ่มค าหลักที่แสดงให้เห็น
ถึงการท าให้เกิดความพึงพอใจ เพลิดเพลินใจเมื่อเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับอีกมากมายเมื่อเข้ามา
เลือกซื้อสินค้าภายในงานที่จัดขึ้น ได้แก่ “ตระการตา“ “ลดหย่อนภาษีได้” “ข้อปสนุก” “สุขเหนือระดับ” “ความ
ยิ่งใหญ่” “ลุ้นรับรางวัล” “สนุกshop” “อลังการ” “ระดับโลก” “หาได้ในท่ีเดียว” รวมทั้งค าและกลุ่มค าปรากฏร่วมสื่อ
ถึงสิ่งที่ต้องการท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ คือ “การเปิดตัว (ผลิตภัณฑ์)” “(สินค้าโอทอป) ในงาน” “OTOP 
MIDYEAR 2016” “การแสดงสินค้า” “งาน (แสดงสินค้า)”   
           3. การท าให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้า สะท้อนลักษณะเด่นในการให้ความหมายคือ  การใช้ภาษาท่ีมี
ความหมายแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่มีคุณลักษณะสะท้อนความเป็นไทย โดยมีที่มาจากการใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ มาปรับปรุง พัฒนา จนเกิดผลผลิตที่ดงีาม มีคุณค่า มีประโยชน์ ซึ่งท าจากฝีมือคนไทย อีกทั้ง
มีการผลิตในเมืองไทย เพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าและเกิดความภูมิใจในความเป็นไทยและหันมาซื้อและใช้สินค้า
ไทย เป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆ โดยปรากฏกลวิธีการใช้กลุ่มค าหลัก
ทั้งสิ้น 6 รายการ จากกลุ่มค าหลักท่ีปรากฏซ้ ารวมทั้งหมด 15 รายการ ได้แก่ “ภูมิปัญญาไทย” “ภูมิปัญญาของคนไทย” 
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” “ภูมิปัญญาความเป็นไทย” “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” “ภูมิปัญญาทั่วไทย” ดังตัวอย่างเช่น 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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           2. การท าให้เกิดความพึงพอใจในงานแสดงสินค้า สะท้อนลักษณะเด่นในการให้ความหมายคือ การใช้ภาษาที่
เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยลูกค้าจะไดร้ับความพึงพอใจ เพลิดเพลินใจเมื่อได้เข้ารว่มงาน อีกทั้งได้รับสิทธิพิเศษ
ต่างๆเมื่อซื้อสินค้าภายในงาน โดยปรากฏกลวิธีการใช้ค าและกลุ่มค าหลักทั้งสิ้น 16 รายการ จากค าและกลุ่มค าหลัก     
ที่ปรากฏซ้ ารวมทั้งหมด 26 รายการ ได้แก่ “ความยิ่งใหญ่” “ช้อปสนุก” “สุขใจ”  “สบายกระเป๋า” “สุขเหนือระดับ” 
“คืนก้าไรให้ประชาชน” “ลดหย่อนภาษีได้” “ตระการตา” “ช้อปเพลิน” “เกินห้ามใจ” “อลังการ” “ลุ้นรับรางวัล”  
“ลุ้นรับโทรศัพท์” “สนุกshop” “หาได้ในท่ีเดียว” “ระดับโลก” ดังตัวอย่างเช่น 
 

            ตระการตาไปกับการเปดิตัวผลิตภัณฑ ์งานฝีมือข้ึนช่ือจากจังหวัดอ่างทอง 
                                                                   (ศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ) 
                                ซื้อสินค้าโอทอปในงาน ลดหย่อนภาษีได้ 
                                                                       (อิมแพ็ค เมืองทองธาน)ี 
                                  OTOP MIDYEAR 2016  ช้อปสนุก สขุเหนือระดับ 
                                                                        (อิมแพ็ค เมืองทองธาน)ี  

ความยิ่งใหญ่ของการแสดงสินค้าที่คัดสรรมาจากสุดยอดของสินค้าในแต่ละต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
                          (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 

                                   ช้อปสินค้าโอทอปคณุภาพ พร้อมลุ้นรับรางวัล 
                     (แฟช่ันไอส์แลนด์) 

   สนุก SHOP สินค้าผา่นการคดัสรรทีด่ีที่สุดจากโอทอปทั่วประเทศ 
                           (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) 

             ยิ่งใหญ่อลังการ งาน ระดับโลก ความหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว 
                                                                       (อิมแพ็ค เมืองทองธาน)ี 
 
           กลวิธีทางภาษาข้างต้น ในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีการใช้ค าและกลุ่มค าหลักที่แสดงให้เห็น
ถึงการท าให้เกิดความพึงพอใจ เพลิดเพลินใจเมื่อเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับอีกมากมายเมื่อเข้ามา
เลือกซื้อสินค้าภายในงานที่จัดขึ้น ได้แก่ “ตระการตา“ “ลดหย่อนภาษีได้” “ข้อปสนุก” “สุขเหนือระดับ” “ความ
ยิ่งใหญ่” “ลุ้นรับรางวัล” “สนุกshop” “อลังการ” “ระดับโลก” “หาได้ในท่ีเดียว” รวมท้ังค าและกลุ่มค าปรากฏร่วมสื่อ
ถึงสิ่งที่ต้องการท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ คือ “การเปิดตัว (ผลิตภัณฑ์)” “(สินค้าโอทอป) ในงาน” “OTOP 
MIDYEAR 2016” “การแสดงสินค้า” “งาน (แสดงสินค้า)”   
           3. การท าให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้า สะท้อนลักษณะเด่นในการให้ความหมายคือ  การใช้ภาษาที่มี
ความหมายแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่มีคุณลักษณะสะท้อนความเป็นไทย โดยมีที่มาจากการใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ มาปรับปรุง พัฒนา จนเกิดผลผลิตที่ดงีาม มีคุณค่า มีประโยชน์ ซึ่งท าจากฝีมือคนไทย อีกทั้ง
มีการผลิตในเมืองไทย เพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าและเกิดความภูมิใจในความเป็นไทยและหันมาซื้อและใช้สินค้า
ไทย เป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆ โดยปรากฏกลวิธีการใช้กลุ่มค าหลัก
ทั้งสิ้น 6 รายการ จากกลุ่มค าหลักท่ีปรากฏซ้ ารวมทั้งหมด 15 รายการ ได้แก่ “ภูมิปัญญาไทย” “ภูมิปัญญาของคนไทย” 
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” “ภูมิปัญญาความเป็นไทย” “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” “ภูมิปัญญาทั่วไทย” ดังตัวอย่างเช่น 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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                                  ผลติภัณฑ์อันล้ าค่า จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ดินแดนศิวิไลซ ์
                                                                    (Imperial World) 
                                   สินคา้ที่มาจากภูมปิัญญาชาวบ้านในระดับ Masterpiece 
                                                                    (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
                                   Best Local To Global  ภูมิใจ ภมูิปญัญาไทย ระดับโลก 
                                                                      (อิมแพ็ค เมืองทองธานี)  
                                   มหกรรมสินค้า ภูมิปัญญาของคนไทย ที่ไม่หยุดยั้ง 
                                                                    (ศูนย์การค้าเดอะพาซโิอ มอลล์ ลาดกระบัง) 
 
             กลวิธีทางภาษาข้างต้น ในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีการใช้กลุ่มค าหลักท่ีท าให้เห็นแหล่งท่ีมา
ของสินค้า โดยเกิดจากการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของผู้ผลิตที่เป็นคนไทย มาพัฒนาสินค้าซึ่งท าจากฝีมือ
คนไทย อีกทั้งมีการผลิตในเมืองไทยตามท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” “ภูมิปัญญา
ไทย” “ภูมิปัญญาของคนไทย” และค าปรากฏร่วมสื่อถึงสิ่งที่ก่อเกิดมาจากมันสมองและแรงงานเหล่านั้น ซึ่งหมายถึง  
“ผลิตภัณฑ์ (โอทอป)” “สินค้า (โอทอป)” 
               4. การเชิญชวนให้สนับสนุนสินค้าของไทย สะท้อนลักษณะเด่นในการให้ความหมายคือ การใช้ภาษาท่ีมี
ความหมายเป็นการกระตุ้นเชิญชวนผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย  โดยฝีมือคนไทย เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และการใช้จ่ายภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้
ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆ โดยปรากฏกลวิธีการใช้กลุ่มค าหลักท้ังสิ้น 5 รายการ จากกลุ่ม
ค าหลักที่ปรากฏซ้ ารวมทั้งหมด 12 รายการ ได้แก่ “ช่วยไทย” “ซื้อของไทย” “กินของไทย” “ใช้ของไทย” “ช่วยชาติ”       
ดังตัวอย่างเช่น 
 

                       ปรากฏการณภ์ูมิปัญญาไทยกลางใจเมือง โอทอปไทยช่วยไทย 
             (สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ) 

                                   ส่งเสริมให้คนไทยซื อของไทย กินของไทย ใช้ของไทย 
              (อิมแพ็ค เมืองทองธาน)ี 

                      ช่วยชาติช้อป โอทอปช่วยชุมชน 
                                              (ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี) 

 
กลวิธีทางภาษาข้างต้น ในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีการใช้กลุ่มค าหลักแสดงให้เห็นถึงการ    

เชิญชวนสนับสนุนเลือกซื้อสินค้าของไทย ได้แก่ “ช่วยไทย” “ซื้อของไทย” “กินของไทย” “ใช้ของไทย” “ช่วยชาติ” 
และค าปรากฏร่วมสื่อถึงสิ่งที่เชิญชวนสนับสนุนให้ลูกค้าหันมาเลือกซื้อ ได้แก่ “(สินค้า) โอทอป” “ของ (ในที่นี้คือ สินค้า
โอทอป” 
           5. การท าให้เห็นถึงการพัฒนาสินค้า สะท้อนลักษณะเด่นในการให้ความหมายคือ การใช้ภาษาที่ท าให้เห็นถึง    
การไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้า ท้ังด้านคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับสากล เพื่อสร้างความเช่ือถือต่อผู้บริโภค โดยการ
ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยีนวัตกรรม และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยปรากฏกลวิธีการใช้กลุ่ม
ค าหลักทั้งสิ้น 4 รายการ จากกลุ่มค าหลักที่ปรากฏซ้ ารวมท้ังหมด 10 รายการ ได้แก่ “ก้าวไกล” “สู่สากล” “ดังไกลถึง
เมืองนอก” “ระดับโลก” ดังตัวอย่างเช่น 
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                                    OTOP  ก้าวไกล  สินค้าไทยสู่สากล 
                                                                   (ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล) 
                                ลัดฟ้ามาให้ช้อปกันถึงที่กับ OTOP ขึ้นเครื่อง ผลิตภัณฑภ์ูมิปญัญาไทยท่ีดังไกลถงึเมืองนอก 

                                                                   (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
                                  ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย สินค้าไทย ระดับโลก 
                                                                   (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
 

กลวิธีทางภาษาข้างต้น ในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีการใช้กลุ่มค าหลักแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ โดยเพิ่มช่องทางการตลาดสู่สายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่  “ก้าวไกล”      
“สู่สากล” “ดังไกลถึงเมืองนอก” “ระดับโลก” และค าปรากฏร่วมสื่อถึงสิ่งที่พัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ “(สินค้า) OTOP” “สินค้า (โอทอป)” “ผลิตภัณฑ์ (โอทอป)” 
           6. การแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสินค้า  สะท้อนลักษณะเด่นใน
การให้ความหมาย คือ การใช้ภาษาที่ท าให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ท าให้เกิดการ
เผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทยไปสู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เปรียบประดุจทรงเป็นพระประทีปส่อง
สว่างน าทางพสกนิกรไทยท้ังชาติ โดยปรากฏกลวิธีการใช้กลุ่มค าหลักทั้งสิ้น 2 รายการ จากกลุ่มค าหลักท่ีปรากฏซ้ ารวม
ทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ “ด้วยพระบารมี” “ใต้ร่มพระบารมี” ดังตัวอย่างเช่น 
 
                                  OTOP CITY 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี 
                                                                   (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
                                  ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 
                                                                   (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
 
            กลวิธีทางภาษาข้างต้น ในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีการใช้กลุ่มค าหลักแสดงให้เห็นถึง            
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                  
พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน เพื่อได้มีรายได้ทดแทนกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรต้องเสียหายไม่
ได้ผล อันเน่ืองจากภัยธรรมชาติ ภายหลังต่อมาจึงเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
โดยทรงส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะฝีมือภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่กลุ่มผู้บริโภคและ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้คนทั้งโลกได้ช่ืนชม โดยเฉพาะการฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยโบราณซึ่งก าลัง
จะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลาย เช่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายโบราณ การทอผ้าแพรวา การจักสาน
ย่านลิเภา การท าเครื่องถมเงินและถมทอง การคร่ า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพในช่องทาง
ต่างๆ และเพิ่มช่องทางการตลาดหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ “ใต้ร่มพระบารมี” “ด้วยพระบารมี” และค าปรากฏร่วมสื่อถึงสิ่งที่พัฒนา
คุณภาพให้เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ “(สินค้า) OTOP” 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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                                    OTOP  ก้าวไกล  สินค้าไทยสู่สากล 
                                                                   (ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล) 
                                ลัดฟ้ามาให้ช้อปกันถึงที่กับ OTOP ขึ้นเครื่อง ผลิตภัณฑภ์ูมิปญัญาไทยท่ีดังไกลถงึเมืองนอก 

                                                                   (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
                                  ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย สินค้าไทย ระดับโลก 
                                                                   (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
 

กลวิธีทางภาษาข้างต้น ในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีการใช้กลุ่มค าหลักแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ โดยเพิ่มช่องทางการตลาดสู่สายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่  “ก้าวไกล”      
“สู่สากล” “ดังไกลถึงเมืองนอก” “ระดับโลก” และค าปรากฏร่วมสื่อถึงสิ่งที่พัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ “(สินค้า) OTOP” “สินค้า (โอทอป)” “ผลิตภัณฑ์ (โอทอป)” 
           6. การแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสินค้า  สะท้อนลักษณะเด่นใน
การให้ความหมาย คือ การใช้ภาษาที่ท าให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ท าให้เกิดการ
เผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทยไปสู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เปรียบประดุจทรงเป็นพระประทีปส่อง
สว่างน าทางพสกนิกรไทยท้ังชาติ โดยปรากฏกลวิธีการใช้กลุ่มค าหลักท้ังสิ้น 2 รายการ จากกลุ่มค าหลักท่ีปรากฏซ้ ารวม
ทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ “ด้วยพระบารมี” “ใต้ร่มพระบารมี” ดังตัวอย่างเช่น 
 
                                  OTOP CITY 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี 
                                                                   (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
                                  ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 
                                                                   (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
 
            กลวิธีทางภาษาข้างต้น ในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีการใช้กลุ่มค าหลักแสดงให้เห็นถึง            
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                  
พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน เพื่อได้มีรายได้ทดแทนกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรต้องเสียหายไม่
ได้ผล อันเน่ืองจากภัยธรรมชาติ ภายหลังต่อมาจึงเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
โดยทรงส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะฝีมือภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่กลุ่มผู้บริโภคและ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้คนทั้งโลกได้ช่ืนชม โดยเฉพาะการฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยโบราณซึ่งก าลัง
จะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลาย เช่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายโบราณ การทอผ้าแพรวา การจักสาน
ย่านลิเภา การท าเครื่องถมเงินและถมทอง การคร่ า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพในช่องทาง
ต่างๆ และเพิ่มช่องทางการตลาดหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ “ใต้ร่มพระบารมี” “ด้วยพระบารมี” และค าปรากฏร่วมสื่อถึงสิ่งที่พัฒนา
คุณภาพให้เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ “(สินค้า) OTOP” 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปผลการวิจัย 
           ผู้วิจัยได้จ าแนกปริมาณค าและกลุ่มค าในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสนิค้าโอทอป มีรายละเอียดตามตารางดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงกลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสนิค้าโอทอป 
 

ข้อความประชาสมัพันธ ์
งานแสดงสินค้าโอทอป 

กลวิธ ี
การใช้ค าและ 
กลุ่มค าหลกั 
(จ านวนค า
และกลุ่ม
ค าหลัก
ทั้งหมด) 

ร้อยละของ 
จ านวนค าและ
กลุ่มค าหลกั

ทั้งหมด 

กลวิธ ี
การใช้ค าและ       
กลุ่มค าหลกั 

(จ านวนค าและกลุ่ม
ค าหลักที่ปรากฏซ้ า

ทั้งหมด) 

ร้อยละของ
จ านวนค าและ
กลุ่มค าหลกัที่

ปรากฏซ้ า
ทั้งหมด 

1. การท าให้เกิดความพึงพอใจ   
ในสินค้า 

37 52.86 73 51.05 

2. การท าให้เกิดความพึงพอใจ   
ในงานแสดงสินค้า   

16 22.86 26 18.18 

3. การท าให้เห็นถึงแหล่งที่มา
ของสินค้า 

6 8.57 15 10.49 

4. การเชิญชวนให้สนับสนุน
สินค้าของไทย 

5 7.14 12 8.39 

5. การท าให้เห็นถึงการพัฒนา
สินค้า 

4 5.71 10 6.99 

6. การแสดงให้เห็นถึง              
พระมหากรุณาธคิุณของสถาบัน
พระมหากษตัริย์ที่มตี่อสินค้า 

2 2.86 7 4.90 

รวม 70 100 143 100 
 

จากตารางแสดงจ านวนกลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป พบจ านวนค าและกลุ่มค าหลัก
ทั้งหมด 70 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนค าและกลุ่มค าหลักท่ีปรากฏซ้ าทั้งหมด 143 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 
ค า และกลุ่มค าในการสื่อความหมายที่พบมากที่สุด คือ การท าให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า จ านวน 37 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 52.86 ปรากฏซ้ าทั้งหมด 73 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.05 รองลงมาคือ การท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน
แสดงสินค้า จ านวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.86 ปรากฏซ้ าทั้งหมด 26 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 การท าให้
เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้า จ านวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.57 ปรากฏซ้ าทั้งหมด 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.49 
การเชิญชวนให้สนับสนุนสินค้าของไทย จ านวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 ปรากฏซ้ าทั้งหมด 12 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 8.39 การท าให้เห็นถึงการพัฒนาสินค้า จ านวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.71 ปรากฏซ้ าทั้งหมด 10 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 6.99 และการแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสินค้า  จ านวน         
2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ปรากฏซ้ าทั้งหมด 7 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 4.90 
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อภิปรายผล 
           กลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป  สื่อความหมายหลัก 6 ด้าน คือ การท าให้เกิด 
ความพึงพอใจในสินค้า การท าให้เกิดความพึงพอใจในงานแสดงสินค้า การท าให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสนิค้า การเชิญชวนให้
สนับสนุนสินค้าของไทย การท าให้เห็นถึงการพัฒนาสินค้า และการแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่มีต่อสินค้า ซึ่งผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดของจันทิมา  อังคพณิชกิจ (2557: 138)   ซึ่งกล่าวว่า  
กลวิธีทางภาษาปรากฏอยู่ท่ัวไปในข้อความ ตัวบทแต่ละตัวบทผ่านการเลอืกใช้ภาษาที่แฝงวัตถุประสงค์หรือมีเจตนามุ่งหมาย
ของผู้ส่งสาร (ผู้ผลิตตัวบท) สื่อไปยังผู้รับสาร (ผู้บริโภคตัวบท) ท าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้ ผ่านรูปแบบกลวิธีทางภาษาใน
การสื่อความหมาย โดยการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีรูปแบบการสื่อสารด้วยกลวิธีทางภาษา โดยสื่อ
ความหมายในการสร้างเอกลักษณ์เด่นในตัวสินค้า อีกทั้งความน่าสนใจภายในงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ    
ท าให้ผู้ที่ได้อ่านรายละเอียดเกิดความสนใจอยากท่ีจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมสินค้าภายในงาน ด้วยการใช้ค าและกลุ่มค าที่
ท าให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า และเกิดความพึงพอใจในงานแสดงสินค้า อีกทั้งมีกลวิธีทางภาษาที่สื่อความหมายท าให้
ผู้บริโภคเห็นคุณค่าในตัวสินค้า ซึ่งมาจากความรู้ ความสามารถของผู้ผลิตซึ่งเป็นคนไทย และหันมาซื้อสินค้าคนไทย โดย
การใช้ค าและกลุ่มค าที่ท าให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้า และเชิญชวนให้สนับสนุนสินค้าของไทย นอกจากน้ียังมีกลวิธีทาง
ภาษาที่สื่อความหมายถึงการไม่หยุดนิ่งของสินค้า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีการใช้ค าและกลุ่มค าท าให้เห็นการพัฒนาสินค้า และการที่สินค้ามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับให้คนทั่วโลก
ได้ชื่นชม เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีการใช้ค าและกลุ่มค าแสดงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิดา โป๊ะมา (2553) ศึกษาเร่ือง การศึกษาศักยภาพ
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปในด้านการผลิตและช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์โอทอปอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อจะช่วยในการกระตุ้นหรือจูงใจความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และเกิด
การตัดสินใจซ้ือ จึงกล่าวได้ว่าการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป กลวิธีทางภาษาเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพันธ์  
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคให้เข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานท่ีจัดขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลวิธีในด้านอื่น เช่น การเช่ือมโยง  การเกาะเกี่ยวความ  ในการประชาสัมพันธ์งาน
แสดงสินค้าโอทอป 

2. ศึกษากลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอปในเขตพื้นที่อื่น เช่น ระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค 
 
เอกสารอ้างอิง 
จันทิมา อังคพนิชกิจ. (2557). การวิเคราะห์ข้อความ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.     
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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อภิปรายผล 
           กลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป  สื่อความหมายหลัก 6 ด้าน คือ การท าให้เกิด 
ความพึงพอใจในสินค้า การท าให้เกิดความพึงพอใจในงานแสดงสินค้า การท าให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสนิค้า การเชิญชวนให้
สนับสนุนสินค้าของไทย การท าให้เห็นถึงการพัฒนาสินค้า และการแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่มีต่อสินค้า ซึ่งผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดของจันทิมา  อังคพณิชกิจ (2557: 138)   ซึ่งกล่าวว่า  
กลวิธีทางภาษาปรากฏอยู่ท่ัวไปในข้อความ ตัวบทแต่ละตัวบทผ่านการเลอืกใช้ภาษาที่แฝงวัตถุประสงค์หรือมีเจตนามุ่งหมาย
ของผู้ส่งสาร (ผู้ผลิตตัวบท) สื่อไปยังผู้รับสาร (ผู้บริโภคตัวบท) ท าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้ ผ่านรูปแบบกลวิธีทางภาษาใน
การสื่อความหมาย โดยการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป มีรูปแบบการสื่อสารด้วยกลวิธีทางภาษา โดยสื่อ
ความหมายในการสร้างเอกลักษณ์เด่นในตัวสินค้า อีกทั้งความน่าสนใจภายในงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ    
ท าให้ผู้ที่ได้อ่านรายละเอียดเกิดความสนใจอยากท่ีจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมสินค้าภายในงาน ด้วยการใช้ค าและกลุ่มค าที่
ท าให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า และเกิดความพึงพอใจในงานแสดงสินค้า อีกทั้งมีกลวิธีทางภาษาที่สื่อความหมายท าให้
ผู้บริโภคเห็นคุณค่าในตัวสินค้า ซึ่งมาจากความรู้ ความสามารถของผู้ผลิตซึ่งเป็นคนไทย และหันมาซื้อสินค้าคนไทย โดย
การใช้ค าและกลุ่มค าที่ท าให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้า และเชิญชวนให้สนับสนุนสินค้าของไทย นอกจากน้ียังมีกลวิธีทาง
ภาษาที่สื่อความหมายถึงการไม่หยุดนิ่งของสินค้า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีการใช้ค าและกลุ่มค าท าให้เห็นการพัฒนาสินค้า และการที่สินค้ามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับให้คนทั่วโลก
ได้ชื่นชม เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีการใช้ค าและกลุ่มค าแสดงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิดา โป๊ะมา (2553) ศึกษาเร่ือง การศึกษาศักยภาพ
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปในด้านการผลิตและช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์โอทอปอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือจะช่วยในการกระตุ้นหรือจูงใจความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และเกิด
การตัดสินใจซ้ือ จึงกล่าวได้ว่าการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอป กลวิธีทางภาษาเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพันธ์  
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคให้เข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานท่ีจัดขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลวิธีในด้านอื่น เช่น การเช่ือมโยง  การเกาะเกี่ยวความ  ในการประชาสัมพันธ์งาน
แสดงสินค้าโอทอป 

2. ศึกษากลวิธีทางภาษาในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโอทอปในเขตพื้นที่อื่น เช่น ระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค 
 
เอกสารอ้างอิง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การเฝ้าระวังและตดิตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศ 
ของเว็บไซตพ์นันฟตุบอลออนไลน์กับการละเมิดกฎหมายในประเทศไทย 

บวรสรรค์ เจี่ยดํารง 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเรื่อง การเฝ้าระวังและติดตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศของเว็บไซต์พนัน

ฟุตบอลออนไลน์กับการละเมิดกฎหมายในประเทศไทย1มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการพนัน
ฟุตบอลออนไลน์ในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการเฝ้าระวังและติดตามกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดเรื่องเพศในการพนันฟุตบอลออนไลน์เป็นเวลา1ปีในระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559-พ.ศ.2560 ผลการวิจัย
พบว่า เว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ใช้เนื้อหาที่เป็นแรงดึงดูดทางเพศมาเป็นสิ่งเร้ากระแส เช่น การนําผู้หญิงมาเต้นเปลือง
ผ้าและถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากในกลุ่มนักพนันทั้งหน้าใหม่
และหน้าเก่าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท้ังนี้พฤติการณ์ดังกล่าวยังเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
คําสําคัญ:การติดตาม,การสื่อสารการตลาด, แรงดึงดูดทางเพศการพนันฟุตบอลออนไลน ์
 

Abstract 
 

 This research aimed to examine the surveillance and monitoring to marketing communication 
strategies used for attracting betters in Thailand on soccer betting websites. This study employed 
qualitative method to surveillance and monitor those websites within duration of 1 year from June 
2016 – June 2017. It was found that those websites attracted their customers by letting sexy girls to 
show striptease and broadcasting them live online via Facebook, for example. The purpose was to 
attract new and old in their network through word of mouth. The marketing communication strategy 
used by those soccer betting website infringed Computer-related Crime Act 2017. 
Keywords: Monitor, Marketing communications, Sex appeal Online soccer betting 
 
บทนํา 

เว็บไซต์ท่ีเปิดรับพนันฟุตบอลในประเทศไทยทั้งหมดมีบริษัทแม่ดําเนินธุรกิจถูกกฎหมายอยู่ในต่างประเทศ 
ตรงกันข้ามกับในประเทศไทยนั้นเป็นธุรกิจผิดกฎหมายและมีการลักลอบเปิดเว็บไซต์โดย “นายหน้า” (agent)2 ท่ีเป็นคน
ไทยมีหน้าท่ีรักษาลูกค้าเดิมให้เล่นพนันฟุตบอลอยู่กับเว็บไซต์ของตนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการหาลูกค้าหน้าใหม่โดย
จะได้ค่านายหน้าตามจํานวนยอดแทงและไม่ต้องรับผิดชอบยอดแทงพนันที่มีการได้เสียเกิดข้ึน3 ด้วยการให้ผลประโยชน์
ในลักษณะเช่นนี้ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นปัจจัยท่ีเอื้อให้การเปิดเว็บไซต์พนันฟุตบอล
กระทําได้ง่ายข้ึนจึงส่งผลให้ปัจจุบันเว็บไซต์พนันฟุตบอลในประเทศไทยที่รับเป็นนายหน้าจากเว็บไซต์พนันฟุตบอล
ต่างประเทศมีจํานวนมากกว่า 2,500เว็บไซต์ในปัจจุบัน โดยที่ร้อยละ 90ของเว็บไซต์พนันฟุตบอลในประเทศไทยนั้นเป็น
                                                            
1
บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การจัดการการสือ่สารกับการรู้เท่าทันสือ่ในศตวรรษที่ 21 : การเฝา้ระวงัและติดตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้

แรงดึงดูดทางเพศของเวบ็ไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์กับการละเมิดกฎหมายในประเทศไทย 
2
Agent หมายถึง ตัวแทนที่เปิดเว็บไซต์ข้ึนมาเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่าง เจ้ามือ (SBOBET)กับ นักพนันในประเทศไทยหน้าที่หลักของ Agent คือ รับแทงพนัน

ฟุตบอลออนไลน์ รับโทรศัพท์ และหานักพนันหน้าใหม่มาเป็นสมาชิกกล่าวอีกนัยหน่ึง Agent ก็คือบุคคลที่เปิดเว็บไซต์ (website) สําหรับรับแทงพนักฟุตบอลออนไลน์
ข้ึนมาเพื่อคอยหาลูกค้าให้กับ SBOBET อีกต่อหนึ่ง โดยเว็บไซต์ที่เปิดข้ึนจะต้องมีคําว่า “SBOBET” อยู่ใน Domain name เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น Agent ของ SBOBET 
เช่น SBOBET88899.COM หรือ SBOBET88888.COM หรือ SBO777.COM เป็นต้น ซ่ึง Agent เหล่านี้ก็จะมีการแข่งขันกันเองเพื่อหาลูกค้าหน้าใหม่ ๆ  
3
ค่าตอบแทนที่ SBOBET จ่ายให้กับ Agent คือ ร้อยละ 7 ของยอดแทง เช่น นาย ก.แทง 1,000 บาท Agent ก็จะได้ส่วนแบ่งเป็นค่าดําเนินการ 70 บาทไม่ว่าเจ้ามือจะได้

หรือเสยี 

 
 

นายหน้าให้แก่ “SBOBET” ในลักษณะของการเปิดเว็บไซต์ลูกโซ่โดยกําหนดให้ URLเชื่อมโยงกับเว็บไซต์แม่ใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ช่ น  sbobet8 8 8 9 9 . com,sbobet88888.com,sbobet777.com,sbobetstep.com, 
sbobeth.com,sboibc888.com,sbobetsc.com,vrsbobet.com,sbothai8.com, sbobet888.com, sbobet 
168.com,click2sbobet.com,sbobet-online.com และ sbobetonline24.com เป็นต้น  

การเกิดขึ้นของนายหน้ารับแทงพนันฟุตบอลออนไลน์ในประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้
นายหน้าเหล่านั้นเริ่มนํากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (marketing communication) รูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษานักพนันหน้าเก่าไปพร้อมกับจูงใจให้นักพนันหน้าใหม่ท่ีเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยทํางานเข้ามาทดลองเล่น
พนันฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ของตนมากยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากสถิติของนักพนันหน้าใหม่กว่า 2 ล้านคน ร้อยละ 50 มีอายุ
ระหว่าง 15-22 ปี ซ่ึงก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษานั่นเอง (สังศิต พิริยะรังสรรค์,2544) ในทํานองเดียวกันกับข้อมูลท่ีได้จาก
การสํารวจโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ในช่วงเทศกาลที่มีการแข่งฟุตบอลระดับโลกน้ันนักเรียน นักศึกษา และ
พนักงานบริษัทเอกชนเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดพนันฟุตบอลออนไลน์ โดยนัยนี้การนํากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมา
ใช้ในการส่งเสริมการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์จึงส่อเจตนาที่จะใช้จูงใจนักพนันหน้าใหม่ท่ีเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
และวัยทํางานที่เติบโตมาพร้อมกับสื่อออนไลน์ 

ผลจากการติดหนี้พนันฟุตบอลส่งผลต่อการก่ออาชญากรรมทางสังคม ดังท่ีผลการศึกษาของศูนย์วิจัยความสุข
ชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อ้างถึงในกรุงเทพธุรกิจ, 2556) ระบุสถิติการก่ออาชญากรรมของเยาวชนที่มีสาเหตุมาจาก
การติดหนี้พนันฟุตบอลออนไลน์โดยลําดับแรกร้อยละ 61 การติดหนี้พนันฟุตบอลออนไลน์จะนําไปสู่การปล้นชิงทรัพย์
หรือล่อลวงเงินจากคนใกล้ชิด รองลงมาเป็นการทําร้ายร่างกายคนใกล้ชิดคิดเป็นร้อยละ 12 ขายทรัพย์สินเพื่อใช้หนี้คิด
เป็นร้อยละ 9 ขายบริการทางเพศคิดเป็นร้อยละ 7 พยายามฆ่าตัวตายคิดเป็นร้อยละ 6 และค้ายาเสพติดและสิ่งผิด
กฎหมายคิดเป็นร้อยละ 5 ดังท่ีเป็นข่าวนักศึกษาฆ่าตัวตายเนื่องมาจากติดหนี้พนันฟุตบอลออนไลน์ 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาเห็นได้ชัดเจนว่าการสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลถูกนํามาประยุกต์ใช้เพื่อจูง
ใจเยาวชนและวัยทํางานให้กลายมาเป็นนักพนันฟุตบอลหน้าใหม่อย่างโจ่งแจ้งซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญของแนวโน้มท่ีจะ
นําไปสู่การก่ออาชญากรรมเมื่อติดหนี้พนันฟุตบอลอันนํามาซึงความเสียหายต่อศีลธรรมทางเพศของปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ในเชิงวิชาการงานวิจัยในลักษณะเฝ้าระวังและติดตาม (monitor) กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศในเชิงลึกมีจํานวนไม่มาก ท้ังที่ปรากฏการณ์การพนันฟุตบอลออนไลน์คือภัย
ใกล้ตัวเยาวชนดิจิทัล (digital native) ซ่ึงมีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสูง เยาวชนกลุ่มดังกล่าวจึงตกเป็นเป้าหมายทาง
การตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศและเครื่องมือสื่อสารการตลาด   
อ่ืนๆ ของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ในประเทศไทย 

2. เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการพนันฟุตบอลออนไลน์ท่ีละเมิดกฎหมายในประเทศไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการสํารวจพื้นที่เป้าหมาย การ
วิเคราะห์และติดตามเป้าหมาย วิเคราะห์เครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศรวมถึงเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดอื่น ๆ ท่ีเว็บไซต์พนันฟุตบอลการออนไลน์ใช้ในการจูงใจเยาวชนให้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการวิจัยในระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – มิถุนายน 2560 โดยแต่ละขั้นตอน
มีรายละเอียดดังนี้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นายหน้าให้แก่ “SBOBET” ในลักษณะของการเปิดเว็บไซต์ลูกโซ่โดยกําหนดให้ URLเชื่อมโยงกับเว็บไซต์แม่ใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ช่ น  sbobet8 8 8 9 9 . com,sbobet88888.com,sbobet777.com,sbobetstep.com, 
sbobeth.com,sboibc888.com,sbobetsc.com,vrsbobet.com,sbothai8.com, sbobet888.com, sbobet 
168.com,click2sbobet.com,sbobet-online.com และ sbobetonline24.com เป็นต้น  

การเกิดขึ้นของนายหน้ารับแทงพนันฟุตบอลออนไลน์ในประเทศไทยที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้
นายหน้าเหล่านั้นเริ่มนํากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (marketing communication) รูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษานักพนันหน้าเก่าไปพร้อมกับจูงใจให้นักพนันหน้าใหม่ท่ีเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยทํางานเข้ามาทดลองเล่น
พนันฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ของตนมากยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากสถิติของนักพนันหน้าใหม่กว่า 2 ล้านคน ร้อยละ 50 มีอายุ
ระหว่าง 15-22 ปี ซ่ึงก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษานั่นเอง (สังศิต พิริยะรังสรรค์,2544) ในทํานองเดียวกันกับข้อมูลท่ีได้จาก
การสํารวจโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ในช่วงเทศกาลที่มีการแข่งฟุตบอลระดับโลกน้ันนักเรียน นักศึกษา และ
พนักงานบริษัทเอกชนเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดพนันฟุตบอลออนไลน์ โดยนัยน้ีการนํากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมา
ใช้ในการส่งเสริมการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์จึงส่อเจตนาที่จะใช้จูงใจนักพนันหน้าใหม่ท่ีเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
และวัยทํางานที่เติบโตมาพร้อมกับสื่อออนไลน์ 

ผลจากการติดหนี้พนันฟุตบอลส่งผลต่อการก่ออาชญากรรมทางสังคม ดังที่ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยความสุข
ชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อ้างถึงในกรุงเทพธุรกิจ, 2556) ระบุสถิติการก่ออาชญากรรมของเยาวชนที่มีสาเหตุมาจาก
การติดหนี้พนันฟุตบอลออนไลน์โดยลําดับแรกร้อยละ 61 การติดหนี้พนันฟุตบอลออนไลน์จะนําไปสู่การปล้นชิงทรัพย์
หรือล่อลวงเงินจากคนใกล้ชิด รองลงมาเป็นการทําร้ายร่างกายคนใกล้ชิดคิดเป็นร้อยละ 12 ขายทรัพย์สินเพื่อใช้หนี้คิด
เป็นร้อยละ 9 ขายบริการทางเพศคิดเป็นร้อยละ 7 พยายามฆ่าตัวตายคิดเป็นร้อยละ 6 และค้ายาเสพติดและสิ่งผิด
กฎหมายคิดเป็นร้อยละ 5 ดังท่ีเป็นข่าวนักศึกษาฆ่าตัวตายเนื่องมาจากติดหนี้พนันฟุตบอลออนไลน์ 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาเห็นได้ชัดเจนว่าการสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลถูกนํามาประยุกต์ใช้เพื่อจูง
ใจเยาวชนและวัยทํางานให้กลายมาเป็นนักพนันฟุตบอลหน้าใหม่อย่างโจ่งแจ้งซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญของแนวโน้มท่ีจะ
นําไปสู่การก่ออาชญากรรมเมื่อติดหนี้พนันฟุตบอลอันนํามาซึงความเสียหายต่อศีลธรรมทางเพศของปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ในเชิงวิชาการงานวิจัยในลักษณะเฝ้าระวังและติดตาม (monitor) กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศในเชิงลึกมีจํานวนไม่มาก ท้ังที่ปรากฏการณ์การพนันฟุตบอลออนไลน์คือภัย
ใกล้ตัวเยาวชนดิจิทัล (digital native) ซ่ึงมีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสูง เยาวชนกลุ่มดังกล่าวจึงตกเป็นเป้าหมายทาง
การตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเฝ้าระวังและติดตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศและเครื่องมือสื่อสารการตลาด   
อ่ืนๆ ของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ในประเทศไทย 

2. เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการพนันฟุตบอลออนไลน์ท่ีละเมิดกฎหมายในประเทศไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการสํารวจพื้นท่ีเป้าหมาย การ
วิเคราะห์และติดตามเป้าหมาย วิเคราะห์เครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศรวมถึงเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดอื่น ๆ ท่ีเว็บไซต์พนันฟุตบอลการออนไลน์ใช้ในการจูงใจเยาวชนให้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการวิจัยในระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – มิถุนายน 2560 โดยแต่ละขั้นตอน
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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(1) สํารวจพื้นที่เป้าหมาย 
ขั้นแรกผู้วิจัยจะเริ่มจากลงพื้นที่สํารวจและติดตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศรวมถึง

เครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทอื่น ๆ ท่ีเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์นํามาใช้ในการจูงใจเยาวชนที่เป็นเป้าหมายทาง
การตลาด ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้วิจัยทราบกลุ่มเป้าหมาย (เว็บไซต์พนันฟุตบอล) ท่ีจะต้องติดตามต่อไปได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(2) วิเคราะห์และติดตามเป้าหมาย 
หลังจากพบเว็บไซต์ท่ีเป็นพื้นที่เป้าหมายของการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ ดําเนินการติดตามเว็บไซต์พนัน

ฟุตบอลท่ีเป็นเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ การติดตามโดยตรงด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เช่น สมัคร
เป็นสมาชิกเว็บไซต์พนันฟุตบอล สมัครเป็นแฟนเพจ เป็นต้น ท้ังนี้ก็เพื่อติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมสื่อสารการตลาด           
ต่างๆ เมื่อพบเครื่องมือสื่อสารการตลาดตามที่กรอบแนวคิดทฤษฎีได้ให้แนวทางไว้ผู้วิจัยก็จะทําการบันทึกภาพ ข้อความ 
คลิปวิดีโอต่างๆ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 สําหรับการติดตามโดยอ้อม ผู้วิจัยจะเฝ้าระวังกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยขอความร่วมมือให้ช่วยแจ้งเตือนเมื่อพบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของการพนันฟุตบอล
ออนไลน์ และเมื่อผู้วิจัยได้รับการแจ้งจากเครือข่าย ผู้วิจัยก็จะลงพื้นท่ีตามท่ีได้รับการแจ้งเตือนมาเพื่อเก็บข้อมูลการ
สื่อสารการตลาดการพนันออนไลน์ด้วยการบันทึกภาพ ข้อความ ตลอดจนคลิปวิดีโอต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน 

(3) วิเคราะห์เครื่องมือสื่อสารการตลาดการพนันฟุตบอลออนไลน์ 
 ภายหลังจากที่ได้หลักฐานที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการพนันฟุตบอลออนไลน์แล้ว ผู้วิจัยก็จะนํามา
ทําการจัดประเภทและดําเนินการวิเคราะห์จุดประสงค์ตลอดจนกลวิธีของการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดเหล่านั้นด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาก็จะทําให้เข้าใจกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดการพนันฟุตบอลออนไลน์อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งหลักฐานอันเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1  

(4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 เม่ือพบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์แล้ว ผู้วิจัยจะนํากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดที่พบในตอนต้นไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2560 (หมวดที่ 1) ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบท่ีได้รับจะแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการพนัน
ฟุตบอลออนไลน์ได้ละเมิดกฎหมายใดบ้าง มาตราใด ละเมิดอย่างไร อันจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะที่จะต้องมีการทบทวน 
ปรับปรุง และกําหนดมาตรการทางกฎหมายต่อไปซ่ึงจะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ได้ในที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเฝ้าระวังและติดตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการพนันฟุตบอลออนไลน์ตลอด1ปี ในระหว่างปี พ.ศ 
2559 - พ.ศ. 2560 พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหลักท่ีเว็บไซต์การพนันฟุตบอลออนไลน์นํามาใช้จูงใจนักพนันให้เข้า
ไปใช้บริการเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ ได้แก่ การตลาดเนื้อหาแบบดึงดูดทางเพศ (Sex Appeal Content Marketing)
เฟซบุ๊กไลฟ์และการตลาดแบบไวรัสในโลกออนไลน์ (Facebook Live &Online Viral Marketing) และการส่งเสริมการขาย 
(Sales Promotion) 

(1)การตลาดเนื้อหาแบบดึงดูดทางเพศ 
การตลาดเนื้อหาแบบดึงดูดทางเพศถือเป็นกลยุทธ์หลักสําคัญที่เป็นหัวใจในการนําไปต่อยอดเชื่อมโยงกับ

เครื่องมือสื่อสารการตลาดการพนันออนไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีแตกต่างกันไป สําหรับเนื้อหาที่เว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์
ใช้เป็นการนําจุดเน้นทางเพศ (Sex Appeal) จะว่าจ้างใช้ผู้หญิงในราคาประมาณ 3,000 – 5,000 บาท (ท่ีมา : ข่าวสด, 
2560) มาทําหน้าท่ีเป็นนางโชว์ไลฟ์สตรีม (Livestream) เปลื้องผ้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักพนันเพศชายดัง
กรณีตัวอย่างเมเปิ้ลท่ีเป็นข่าวโด่งดัง 

 
 

 
 

(2) เฟซบุ๊กไลฟ์และการตลาดแบบไวรัสในโลกออนไลน์  
นอกจากการตลาดเนื้อหาแบบดึงดูดทางเพศมาใช้เป็นเนื้อหาหลักในการสื่อสารการตลาดแล้ว เว็บไซต์พนัน

ฟุตบอลออนไลน์ยังใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) เป็นช่องทางในการสนับสนุนการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการพบเห็นมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้กิจกรรม “อยากให้ถอดต้องแชร์” 

กลยุทธ์ข้างต้น เริ่มท่ีเว็บไซต์พนันฟุตบอลว่าจ้างให้นางโชว์มาเต้นเปลื้องผ้าย่ัวยวนและไลฟ์สตรีมผ่านทาง         
เฟซบุ๊ก (Facebook) นางโชว์แต่ละนางจะเขียนสัญลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันฟุตบอลไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน
ท่ีสุดนั่นคือบริเวณหน้าอก จากนั้นนางโชว์จะเปิดเพลงและเริ่มเต้นในลักษณะยั่วยวนคลอไปกับจังหวะเสียงดนตรีและมี
ผู้ดูแล(Admin)ทําหน้าท่ีผู้กํากับการโชว์ในแต่ละครั้งโดยวางเงื่อนไขถอดแลกยอดแชร์ (share)4 คือ ยอดแชร์7,000 นาง
โชว์จะถอดเสื้อผ้าชั้นนอก ยอดแชร์10,000นางโชว์จะถอดเฉพาะเสื้อชั้นใน และยอดแชร์มากกว่า 25,000 ขึ้นไปนางโชว์ก็
จะถอดกางเกงชั้นในก็จะกลายเป็นการเต้นเปลื้องผ้าเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา 14 (4) คือ การ
เผยแพร่ข้อมูลลามกอนาจาร  
 นอกจากนี้ในระหว่างการไลฟ์สตรีมผ่านทางเฟซบุ๊กนางโชว์จะคอยพูดเชิญชวนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมร่วมแชร์เพื่อ
ส่งเสริมเว็บไซต์พนันฟุตบอล SBOBET88899 ดังตัวอย่างที่นางโชว์นางหนึ่งพูดในการ Livestreamผ่านทาง Facebook 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ว่า 
 

 “ใครอยากให้ครางนะค่ะ พิมพ์ #sbobet88899 ตามด้วยชื่อแล้ว share วนไปค่ะไม่งั้นไม่ครางให้นะค่ะ” 
 

 เมื่อนางโชว์พูดเชิญชวน ผู้ชมหลายท่านก็จะให้ความร่วมมือในการ share เว็บไซต์พนันฟุตบอล แต่มีเงื่อนไขว่า
นางโชว์จะต้องครางชื่อผู้ชมที่เป็นผู้ shareเป็นการแลกเปลี่ยน เช่น ผู้ชมท่าหนึ่งพิมพ์ตอบกลับมายังนางโชว์ว่า 
“#sbobet88899 ครางชื่อแจมหน่อยครับ” 
 กิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการตลาดแบบไวรัส (Online Viral Marketing) ท่ีบุคคลหนึ่งคนกระทําการส่งต่อ/
แบ่งปัน (share) เนื้อหาดังกล่าวไปสู่บุคคลจํานวนมากในโลกออนไลน์นอกจากนี้เว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ยังได้ใช้กล
ยุทธ์การส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ร่วมกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจทดลองเล่นพนันกับเว็บไซต์ ซ่ึงเข้าข่ายละเมิด
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา 14 (5) คือ การแชร์ข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย  

(3) การส่งเสริมการขาย 
 เว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์นํากลยุทธ์การส่งเสริมการขายมาใช้จูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมทดลอง
เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์บนเว็บไซต์ในทันทีด้วยวิธีการ (1) การแจกเงินโบนัส 10% สําหรับลูกค้าใหม่ และครั้งต่อไปรับ
อีก 5% (2) ให้ค่านายหน้าชวนเพื่อนมาเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์รับ 300 บาท/คน (3) กิจกรรมทางผลการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงเงินสด 1,000 บาท และ (4) รับส่วนลดในการเล่นพนันฟุตบอล 

กิจกรรมส่งเสริมการขายข้างต้นนอกจากจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจ
ทดลองเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์บนเว็บไซต์ในทันทีแล้ว ยังพบอีกว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการขายถูกนํามาใช้ในการ
กระตุ้นให้นางโชว์ยกระดับความยั่วยวนทางเพศให้มากข้ึน ภายใต้ตรรกะที่ว่าย่ิงย่ัวยวนมาก ก็จะย่ิงกลายเป็นกระแสพูด
ถึงมาก ย่ิงเป็นกระแสพูดถึงมากในโลกออนไลน์โอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็มีมากข้ึนตามไปด้วย (เนื่องจากการพูด
ถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางก็จะทําให้เกิดกระแสสังคมอยากรู้อยากเห็น) และเมื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก็ย่ิงมี
โอกาสที่กลุ่มนักพนันหน้าใหม่จะตัดสินใจทดลองเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มากข้ึนตามไปด้วย โดยกิจกรรมท่ี
ใช้ส่งเสริมการขายกับนางโชว์เรียกว่า “Angel Vote”  
 กิจกรรม “Angel Vote” เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อกระตุ้นให้นางโชว์มีความใจถึงในการเปลื้องผ้าเพื่อแลกยอด 
Like โดยนัยนี้นางโชว์จะต้องแข่งกัน Livestream เพื่อให้ผู้ชมเกิดความพึงพอใจทางเพศมากที่สุด เพราะเมื่อถึงรอบเดือน
ผู้ชมจะเป็นผู้ Vote ว่านางโชว์นางใดจะได้เป็นนางฟ้าประจําเดือน สําหรับนางโชว์ท่ีได้รับตําแหน่งก็ได้รับเงินรางวัล 

                                                            
4
rate ของจํานวนยอด share ที่แลกกับการเปลือ้งผ้าในแต่ละวันจะไม่เท่ากันและเปลี่ยนแปลงไปตามยอดผู้ชมและยอดแชร์ในการโชว์แต่ละครั้ง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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(2) เฟซบุ๊กไลฟ์และการตลาดแบบไวรัสในโลกออนไลน์  
นอกจากการตลาดเนื้อหาแบบดึงดูดทางเพศมาใช้เป็นเนื้อหาหลักในการสื่อสารการตลาดแล้ว เว็บไซต์พนัน

ฟุตบอลออนไลน์ยังใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) เป็นช่องทางในการสนับสนุนการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการพบเห็นมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้กิจกรรม “อยากให้ถอดต้องแชร์” 

กลยุทธ์ข้างต้น เริ่มท่ีเว็บไซต์พนันฟุตบอลว่าจ้างให้นางโชว์มาเต้นเปลื้องผ้าย่ัวยวนและไลฟ์สตรีมผ่านทาง         
เฟซบุ๊ก (Facebook) นางโชว์แต่ละนางจะเขียนสัญลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันฟุตบอลไว้ในจุดท่ีเห็นได้ชัดเจน
ท่ีสุดนั่นคือบริเวณหน้าอก จากนั้นนางโชว์จะเปิดเพลงและเริ่มเต้นในลักษณะยั่วยวนคลอไปกับจังหวะเสียงดนตรีและมี
ผู้ดูแล(Admin)ทําหน้าท่ีผู้กํากับการโชว์ในแต่ละครั้งโดยวางเงื่อนไขถอดแลกยอดแชร์ (share)4 คือ ยอดแชร์7,000 นาง
โชว์จะถอดเสื้อผ้าชั้นนอก ยอดแชร์10,000นางโชว์จะถอดเฉพาะเสื้อชั้นใน และยอดแชร์มากกว่า 25,000 ขึ้นไปนางโชว์ก็
จะถอดกางเกงชั้นในก็จะกลายเป็นการเต้นเปลื้องผ้าเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา 14 (4) คือ การ
เผยแพร่ข้อมูลลามกอนาจาร  
 นอกจากนี้ในระหว่างการไลฟ์สตรีมผ่านทางเฟซบุ๊กนางโชว์จะคอยพูดเชิญชวนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมร่วมแชร์เพื่อ
ส่งเสริมเว็บไซต์พนันฟุตบอล SBOBET88899 ดังตัวอย่างที่นางโชว์นางหนึ่งพูดในการ Livestreamผ่านทาง Facebook 
เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2560 ว่า 
 

 “ใครอยากให้ครางนะค่ะ พิมพ์ #sbobet88899 ตามด้วยชื่อแล้ว share วนไปค่ะไม่งั้นไม่ครางให้นะค่ะ” 
 

 เม่ือนางโชว์พูดเชิญชวน ผู้ชมหลายท่านก็จะให้ความร่วมมือในการ share เว็บไซต์พนันฟุตบอล แต่มีเงื่อนไขว่า
นางโชว์จะต้องครางชื่อผู้ชมที่เป็นผู้ shareเป็นการแลกเปลี่ยน เช่น ผู้ชมท่าหนึ่งพิมพ์ตอบกลับมายังนางโชว์ว่า 
“#sbobet88899 ครางชื่อแจมหน่อยครับ” 
 กิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการตลาดแบบไวรัส (Online Viral Marketing) ท่ีบุคคลหนึ่งคนกระทําการส่งต่อ/
แบ่งปัน (share) เนื้อหาดังกล่าวไปสู่บุคคลจํานวนมากในโลกออนไลน์นอกจากนี้เว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ยังได้ใช้กล
ยุทธ์การส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ร่วมกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจทดลองเล่นพนันกับเว็บไซต์ ซ่ึงเข้าข่ายละเมิด
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา 14 (5) คือ การแชร์ข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย  

(3) การส่งเสริมการขาย 
 เว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์นํากลยุทธ์การส่งเสริมการขายมาใช้จูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมทดลอง
เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์บนเว็บไซต์ในทันทีด้วยวิธีการ (1) การแจกเงินโบนัส 10% สําหรับลูกค้าใหม่ และครั้งต่อไปรับ
อีก 5% (2) ให้ค่านายหน้าชวนเพื่อนมาเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์รับ 300 บาท/คน (3) กิจกรรมทางผลการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงเงินสด 1,000 บาท และ (4) รับส่วนลดในการเล่นพนันฟุตบอล 

กิจกรรมส่งเสริมการขายข้างต้นนอกจากจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจ
ทดลองเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์บนเว็บไซต์ในทันทีแล้ว ยังพบอีกว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการขายถูกนํามาใช้ในการ
กระตุ้นให้นางโชว์ยกระดับความยั่วยวนทางเพศให้มากข้ึน ภายใต้ตรรกะที่ว่าย่ิงย่ัวยวนมาก ก็จะย่ิงกลายเป็นกระแสพูด
ถึงมาก ย่ิงเป็นกระแสพูดถึงมากในโลกออนไลน์โอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็มีมากข้ึนตามไปด้วย (เนื่องจากการพูด
ถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางก็จะทําให้เกิดกระแสสังคมอยากรู้อยากเห็น) และเมื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก็ย่ิงมี
โอกาสที่กลุ่มนักพนันหน้าใหม่จะตัดสินใจทดลองเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มากข้ึนตามไปด้วย โดยกิจกรรมที่
ใช้ส่งเสริมการขายกับนางโชว์เรียกว่า “Angel Vote”  
 กิจกรรม “Angel Vote” เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อกระตุ้นให้นางโชว์มีความใจถึงในการเปลื้องผ้าเพื่อแลกยอด 
Like โดยนัยนี้นางโชว์จะต้องแข่งกัน Livestream เพื่อให้ผู้ชมเกิดความพึงพอใจทางเพศมากที่สุด เพราะเมื่อถึงรอบเดือน
ผู้ชมจะเป็นผู้ Vote ว่านางโชว์นางใดจะได้เป็นนางฟ้าประจําเดือน สําหรับนางโชว์ท่ีได้รับตําแหน่งก็ได้รับเงินรางวัล 

                                                            
4
rate ของจํานวนยอด share ที่แลกกับการเปลือ้งผ้าในแต่ละวันจะไม่เท่ากันและเปลี่ยนแปลงไปตามยอดผู้ชมและยอดแชร์ในการโชว์แต่ละครั้ง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นําไปสู่การละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาการตระหนกทางศีลธรรมอันเป็นปัญหาเชิง
จริยธรรมของเยาวชนตามมา 
 (2) การสื่อสารการตลาดที่ใช้เนื้อหาในลักษณะดึงดูดทางเพศเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา 14 (4)  
 การสื่อสารการตลาดที่ใช้เนื้อหาในลักษณะดึงดูดทางเพศ คือ การโชว์สรีระของผู้หญิง เช่น หน้าอก เป็นต้น ผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 
14 (4) ท่ีบัญญัติว่า “ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนอาจเข้าถึงได้” โดยตรง เนื่องจากการตลาดเนื้อหาแบบดึงดูดทางเพศเมื่อนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะ
กลายเป็นข้อมูลที่บุคคลท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ 
 (3) เฟซบุ๊กไลฟ์และการตลาดแบบไวรัสในโลกออนไลน์เป็นการละเมิดการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา 14 (5) 
 การตลาดแบบเฟซบุ๊กไลฟ์และการตลาดแบบไวรัสในโลกออนไลน์เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ผู้ชมร่วมส่งต่อเพจจนได้
ยอดส่งต่อครบจํานวนที่ทางผู้ดูแลเพจกําหนดนางโชว์ก็จะค่อย ๆ ถอดเสื้อชั้นนอก เสื้อชั้นใน ไปจนถึงกางเกงชั้นใน
พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) ท่ี
บัญญัติว่า “เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ปลอม
แปลง หรือลามกอนาจาร ตลอดจนข้อมูลท่ีส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ” เนื่องจากเฟซบุ๊กไลฟ์และการตลาดแบบไวรัส
ในโลกออนไลน์เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการส่งตอ่เพจที่มีข้อมูลลามกอนาจารอย่างชัดเจน 
 (4) อาการตระหนกทางศีลธรรมที่นําไปสู่การละเมิดกฎหมายอื่น 
 การเต้นเปลืองผ้าโชว์ในเฟซบุ๊กเป็นอาการตระหนกทางศีลธรรมที่บุคคลไม่เห็นถึงคุณค่าของศีลธรรมอันดีของสังคม
รวมถึงการส่งต่อข้อมูลลามกอนาจารท่ีอาจมีการโพสต์ข้อความด่าทอ ท้าทาย ดูหมิ่น เสียดสี เหยียดเพศ ลวนลามดิจิทัล เป็นต้น 
พฤติกรรมเหล่านี้พิรงรอง รามสูตร (2558 : 37-38) เรียกว่า ประทุษวาจาที่อาจนําไปสู่การย่ัวยุให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังใน
โลกออนไลน์ท่ีอาจบายปลายมาสู่การเผชิญหน้าในโลกจริงได้ นอกจากนี้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายอ่ืน ๆ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยการหม่ินประมาท เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยท่ีผ่านมานํามาสู่ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวัฒนธรรม 
 เนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภาครัฐตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวัฒนธรรม ควรร่วมมือกันกําหนดมาตรการป้องกันในเชิง
นโยบาย ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์เช่น พระราชบัญญัติการพนันฟุตบอล
ออนไลน์ ท้ังนี้เพื่อให้เท่าทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีเอ้ือเยาวชนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

(2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาควรบรรจุรายวิชาการรู้เท่าทันสื่อ และรายวิชาดังกล่าวควรมีหัวข้อที่ว่าด้วย 
“การรู้เท่าทันกลยุทธ์การสื่อสารการการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์” โดยเฉพาะและจัดให้เป็นวิชาพื้นฐานในการ
เรียนการสอนสําหรับทุกหลักสูตร เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันเยาวชนจากกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอล
ออนไลน์ ตลอดจนป้องกันเยาวชนจากอาการตระหนกทางศีลธรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นําไปสู่การละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาการตระหนกทางศีลธรรมอันเป็นปัญหาเชิง
จริยธรรมของเยาวชนตามมา 
 (2) การสื่อสารการตลาดที่ใช้เนื้อหาในลักษณะดึงดูดทางเพศเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา 14 (4)  
 การสื่อสารการตลาดที่ใช้เนื้อหาในลักษณะดึงดูดทางเพศ คือ การโชว์สรีระของผู้หญิง เช่น หน้าอก เป็นต้น ผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 
14 (4) ท่ีบัญญัติว่า “ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนอาจเข้าถึงได้” โดยตรง เนื่องจากการตลาดเนื้อหาแบบดึงดูดทางเพศเมื่อนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะ
กลายเป็นข้อมูลที่บุคคลท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ 
 (3) เฟซบุ๊กไลฟ์และการตลาดแบบไวรัสในโลกออนไลน์เป็นการละเมิดการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา 14 (5) 
 การตลาดแบบเฟซบุ๊กไลฟ์และการตลาดแบบไวรัสในโลกออนไลน์เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ผู้ชมร่วมส่งต่อเพจจนได้
ยอดส่งต่อครบจํานวนที่ทางผู้ดูแลเพจกําหนดนางโชว์ก็จะค่อย ๆ ถอดเสื้อชั้นนอก เสื้อชั้นใน ไปจนถึงกางเกงชั้นใน
พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) ท่ี
บัญญัติว่า “เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ปลอม
แปลง หรือลามกอนาจาร ตลอดจนข้อมูลท่ีส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ” เนื่องจากเฟซบุ๊กไลฟ์และการตลาดแบบไวรัส
ในโลกออนไลน์เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการส่งตอ่เพจที่มีข้อมูลลามกอนาจารอย่างชัดเจน 
 (4) อาการตระหนกทางศีลธรรมที่นําไปสู่การละเมิดกฎหมายอื่น 
 การเต้นเปลืองผ้าโชว์ในเฟซบุ๊กเป็นอาการตระหนกทางศีลธรรมที่บุคคลไม่เห็นถึงคุณค่าของศีลธรรมอันดีของสังคม
รวมถึงการส่งต่อข้อมูลลามกอนาจารท่ีอาจมีการโพสต์ข้อความด่าทอ ท้าทาย ดูหมิ่น เสียดสี เหยียดเพศ ลวนลามดิจิทัล เป็นต้น 
พฤติกรรมเหล่านี้พิรงรอง รามสูตร (2558 : 37-38) เรียกว่า ประทุษวาจาที่อาจนําไปสู่การย่ัวยุให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังใน
โลกออนไลน์ท่ีอาจบายปลายมาสู่การเผชิญหน้าในโลกจริงได้ นอกจากนี้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายอ่ืน ๆ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยการหม่ินประมาท เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยท่ีผ่านมานํามาสู่ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวัฒนธรรม 
 เนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภาครัฐตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวัฒนธรรม ควรร่วมมือกันกําหนดมาตรการป้องกันในเชิง
นโยบาย ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์เช่น พระราชบัญญัติการพนันฟุตบอล
ออนไลน์ ท้ังนี้เพื่อให้เท่าทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีเอื้อเยาวชนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

(2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาควรบรรจุรายวิชาการรู้เท่าทันสื่อ และรายวิชาดังกล่าวควรมีหัวข้อที่ว่าด้วย 
“การรู้เท่าทันกลยุทธ์การสื่อสารการการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์” โดยเฉพาะและจัดให้เป็นวิชาพื้นฐานในการ
เรียนการสอนสําหรับทุกหลักสูตร เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันเยาวชนจากกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอล
ออนไลน์ ตลอดจนป้องกันเยาวชนจากอาการตระหนกทางศีลธรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
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 (3) ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาสังคม 
 ภาครัฐและหน่วยงานที่ข้องควรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์พนันออนไลน์
ขึ้นในแต่ละภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยอาศัยพลังเครือข่ายของเยาวชนเป็นกลไกขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและติดตาม เนื่องจากเยาวชน
ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูง 
 (4) ข้อเสนอแนะสําหรับนักรณรงค์ 
 นักรณรงค์ท่ีมีจิตอาสาเพื่อสังคม สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดทํากราฟฟิกสารสนเทศ (Infographic) เผยแพร่สู่
สาธารณชน เพื่อให้สังคมรู้เท่าทันกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ 
 (5) ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ด้วยพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเฝ้าระวังและติดตามกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดของเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ใหม่ๆ ท่ีเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์นําออกมามาใช้เพื่อจูงใจเยาวชน และควรทําวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อวัดตัวแปรอิทธิพลของ
เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีต่อการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน 
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ยุทธศาสตรก์ารบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อผลิตซํ้า 
เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดจันทบุรี 

Integrated Community-based Tourism Strategies for Reproduction of 
Sufficiency Economy in Chanthaburi Province 

ขวัญศิริ  เจริญทรัพย์, จําลอง  แสนเสนาะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวก  
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับตําบลของจังหวัดจันทบุรีอันจะนําไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์การบูรณาการและ
จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดจันทบุรีเพื่อการผลิตซํ้าเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดจันทบุรี  
วิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) การวิจัยประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า (Oral History) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง 12 ตําบล ในจังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของจันทบุรีโดยอาศัยการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น
ควรต้องมีการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร เชิงศาสนา การ
ท่องเที่ยวชายทะเลและการท่องเที่ยวโบราณสถานเข้าด้วยกัน เพื่อให้จันทบุรีสามารถบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ จากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค พบว่าจากฐานะทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรีท่ีมีลักษณะยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้น 
จึงมีความจําเป็นต้องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งใช้จุดแข็งของจังหวัดจันทบุรี เพื่อมาพัฒนาให้
เป็นประโยชน์ต่อโอกาสที่เอ้ืออํานวย ดังนั้นแนวทางยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัด
จันทบุรี ควรให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์การใช้งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏเป็นตัวส่งผลเชื่อมโยง 
(Linkage Effect) ให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวโดยใช้การสร้างเครือข่ายใน
ระดับตําบลและการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
คําสําคัญ: การผลิตซํ้าเศรษฐกิจพอเพียง, การท่องเที่ยวชุมชนเชิงบูรณาการ   
 

Abstract 
 

          The purpose of this research was to conduct a survey on tourism resources, tourism products, 
and tourism facilitiesin tourism management made by the sub-district communities in Chanthaburi 
province leading to the integrated strategy development and tourism database creation done by the 
community in Chanthaburi province for the reproduction of sufficiency economy in Chanthaburi 
province. The mixed method with the approaches of documentary research, oral history, structured 
interview, and in-depth interview were used in this study. The sample case consisted of 12 Tambon. 
The results showed that the sufficiency economy in Chanthaburi province driven by the tourism 
management made by the community should be integrated with historical tourism, ecotourism, 
cultural tourism, agricultural tourism, religious tourism, coastal tourism, and archaeological site 
tourism. These were in order to obtain effectiveness and efficiency of the tourism operated by the 
community. The findings of qualitative analysis identified about strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats as well as the condition of community tourism strategies in Chanthaburi province should 
be focused on the approach strategies. Thus, the community tourism in Chanthaburi province should 
be necessarily driven with the emphasis on Chanthaburi province’s strengths in order to create more 
benefits and favorable opportunities. The driven strategic guidelines for the community tourism in 
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ยุทธศาสตรก์ารบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อผลิตซํ้า 
เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดจันทบุรี 

Integrated Community-based Tourism Strategies for Reproduction of 
Sufficiency Economy in Chanthaburi Province 

ขวัญศิริ  เจริญทรัพย์, จําลอง  แสนเสนาะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวก  
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับตําบลของจังหวัดจันทบุรีอันจะนําไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์การบูรณาการและ
จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดจันทบุรีเพื่อการผลิตซํ้าเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดจันทบุรี  
วิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) การวิจัยประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า (Oral History) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง 12 ตําบล ในจังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของจันทบุรีโดยอาศัยการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น
ควรต้องมีการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร เชิงศาสนา การ
ท่องเที่ยวชายทะเลและการท่องเที่ยวโบราณสถานเข้าด้วยกัน เพื่อให้จันทบุรีสามารถบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ จากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค พบว่าจากฐานะทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรีท่ีมีลักษณะยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้น 
จึงมีความจําเป็นต้องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งใช้จุดแข็งของจังหวัดจันทบุรี เพื่อมาพัฒนาให้
เป็นประโยชน์ต่อโอกาสที่เอื้ออํานวย ดังนั้นแนวทางยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัด
จันทบุรี ควรให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์การใช้งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏเป็นตัวส่งผลเชื่อมโยง 
(Linkage Effect) ให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวโดยใช้การสร้างเครือข่ายใน
ระดับตําบลและการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
คําสําคัญ: การผลิตซํ้าเศรษฐกิจพอเพียง, การท่องเที่ยวชุมชนเชิงบูรณาการ   
 

Abstract 
 

          The purpose of this research was to conduct a survey on tourism resources, tourism products, 
and tourism facilitiesin tourism management made by the sub-district communities in Chanthaburi 
province leading to the integrated strategy development and tourism database creation done by the 
community in Chanthaburi province for the reproduction of sufficiency economy in Chanthaburi 
province. The mixed method with the approaches of documentary research, oral history, structured 
interview, and in-depth interview were used in this study. The sample case consisted of 12 Tambon. 
The results showed that the sufficiency economy in Chanthaburi province driven by the tourism 
management made by the community should be integrated with historical tourism, ecotourism, 
cultural tourism, agricultural tourism, religious tourism, coastal tourism, and archaeological site 
tourism. These were in order to obtain effectiveness and efficiency of the tourism operated by the 
community. The findings of qualitative analysis identified about strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats as well as the condition of community tourism strategies in Chanthaburi province should 
be focused on the approach strategies. Thus, the community tourism in Chanthaburi province should 
be necessarily driven with the emphasis on Chanthaburi province’s strengths in order to create more 
benefits and favorable opportunities. The driven strategic guidelines for the community tourism in 
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Chanthaburi province should be focused on the application of the Worship Festival of a Sacred 
Buddha Footprint on Khitchakut Mountain as linkage effects of the tourism in Chanthaburi province. 
The integrated community based tourism with the sub-district networking establishment and human 
resource development related to the tourism management operated by the community should be 
created. 
Keywords: Sufficiency Economy Reproduction, Integrated Community-based Tourism  
 
บทนํา  

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของวิถีชีวิตประชาชนในจังหวัด
จันทบุรีท่ีมีมามากว่า 1,000 ปีในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของวิถีชีวิต เช่น ตั้งแต่วิถีการผลิต
เพื่อยังชีพ มาจนถึงการเป็นผู้ผลิตรายย่อยในปัจจุบัน จากพัฒนาการในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า จันทบุรีมีพ้ืนฐานตาม
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (สมัย สุทธิธรรม, 2541 : 5-6; ธรรม พันธุศิริสด, 2544 : 6-10 ;อรวรรณ 
ใจกล้า, 2542 : 68)  
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี กําลังได้รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวของระบบทุนนิยม ความแพร่หลายของลัทธิบริโภคนิยมและการเข้ามาของตลาดโลกในกระแส
โลกาภิวัตน์ ชาวสวนผลไม้รายย่อยต้องประสบกับปัญหาราคาพืชผลตกต่ํา จนส่วนใหญ่ต้องติดหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรหรือนายทุนนอกระบบ การล่มสลายของเศรษฐกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจพลอยไปอยู่ในมือ
ของนายทุนขนาดใหญ่ท่ีสามารถโยงกับตลาดโลกหลังจากประสบปัญหาการขาดแคลนพลอยก้อนที่นํามาเจียระไน 
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าธุรกิจการค้าขนาดย่อม ดังเช่น โชว์ห่วยเริ่มมีการถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากการเข้ามาของ
ระบบการค้าแบบใหม่ (Modern Trade) เช่น การขยายตัวของร้านสะดวกซื้อศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในตัวเมืองจันทบุรี 
เป็นต้น (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน, 2555) 
 การแสวงหาทางออกของจังหวัดจันทบุรีท่ีผ่านมานั้นได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาการถดถอยทางการเกษตร
เพ่ือผลิตซํ้าวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี โดยหันไปพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการ 
ในลักษณะของการจัดการท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆ ท่ีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่จันทบุรีก็ไม่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม
ท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งได้  
 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงทรัพยากรหรือทุนการท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งจังหวัดก็พบว่า ในชุมชนของอําเภอ
ต่างๆ ของจังหวัดยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีจะเป็นศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต่อไปได้ในอนาคต อาทิ 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ฯ, 2542) 
 1. ทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ เมืองโบราณของชาติพันธุ์
ชองและขอม เส้นทางการกู้เอกราชพระเจ้าตากสินมหาราช สถาปัตยกรรมแบบโกธิคของวัดคาทอลิค วัดเขาสุกิม ชุมชน
ริมแม่น้าํจันทบุรี เป็นต้น  
 2. ทรัพยากรด้านป่าเขาลําเนาไพร เช่น น้ําตกและเทือกเขาสอยดาว น้ําตกพลิ้วเป็นต้น 
 3. ทรัพยากรด้านชายทะเลและป่าชายเลน เช่น หาดเจ้าหลาว อ่าวคุ้งกระเบน ป่าชายเลนท่าสอน ชายทะเล
ตามแนวถนนบูรพาชลทิศ  เป็นต้น 
 4. ทรัพยากรด้านสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ ลําไย มะไฟ ลิ้นจี่ กล้วยไข่ เป็นต้น  
 5. ทรัพยากรด้านอาหารและสินค้าพ้ืนเมือง ตั้งแต่เชงิเขา ท่ีราบลุ่มแม่น้ํา จนถึงชายทะเลเช่น หมูชะมวง อาหาร
ทะเล แกงป่า อาหารจากกระวาน น้ําสํารอง พลอยและเครื่องประดับอัญมณี เสื่อจันทบูร เป็นต้น 

กล่าวได้ว่าจังหวัดจันทบุรีมีความพยายามท่ีจะผลิตซํ้าสืบทอดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นฐานของคนส่วนใหญ่ให้มี
ความย่ังยืนโดยการจัดการท่องเที่ยว และในปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีศักยภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเห็นได้ชัด
แต่ขาดการบูรณาการให้เป็นเอกภาพ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทําโครงการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยว
ชุมชนเพื่อผลิตซํ้าเศรษฐกิจพอเพียงของจงัหวัดจันทบุรี โดยมุ่งที่จะตอบคําถามวิจัยหลักที่ว่า 

 

 

1. จังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวมแล้ว มีทรัพยากรชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอะไรบ้าง มากน้อย
เพียงไร และมีคุณภาพอย่างไร  
 2. จะพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการบูรณาการอย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างไร  
 การทําโครงการวิจัยดังกล่าวการตอบคําถามหลักของโครงการวิจัยดังกล่าวจะมีคุณูปการเป็นผลผลิตให้วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดจันทบุรีสามารถดํารงอยู่ต่อไปได้อย่างย่ังยืนสําหรับคนในรุ่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก ในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระดับตําบลของจังหวัดจันทบุรี 
 2. เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการผลิตซํ้าเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดจันทบุรี   
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาตําบลในจังหวัดจันทบุรีท่ีมีอยู่ท้ังหมด 76 ตําบลนั้น จะใช้กรณีตัวอย่าง 12 ตําบล ในการได้มา     
ซ่ึงกรณีตัวอย่างดังกล่าวผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างในเชิงคุณภาพเป็นกลยุทธ์ในการดําเนินการ หมายถึง การเลือกตัวอย่าง
ท่ีอิงวัตถปุระสงค์ของการวิจัย (Purposeful Sampling) ดังนั้น หน่วยในการวิเคราะห์ในที่นี้จึงมีลักษณะเป็นหน่วยเนื้อหา
สาระที่ใช้ในการวิเคราะห์ (SubjectUnit of Analysis) เช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีรู้เร่ืองดีท่ีสุด (Key-informant) เป็นต้น  

กรณีตัวอย่างตําบลท่ีมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนท่ีมีความหลากหลายในจังหวัดจันทบุรีจํานวน 12 
ตาํบล มีลักษณะสําคัญ คือ 

1. ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ 
(ไพฑูรย์ มีกุศล, 2557 : 4.1-4.17) โดยเฉพาะเหตุการณ์การเข้ามายึดครองจันทบุรี 11 ปี ของฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 

2. ตําบลสนามชัย เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวชายทะเล (Sea Sand Sun)  
(สุวฒัน์จุธากรณ์, 2557 : 2.52)  

3. ตําบลจันทนิมิต เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม (ราณี อิสิชัยกุล, 
2557 : 281-307) และศาสนสถาน (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2557 : 4.47-4.63) เช่น อาสนวิหารวัดโรมันคาทอลิก อารามหลวง
วัดไผ่ล้อม  

4. ตําบลคลองขุด เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงท่องเที่ยวชายทะเล และ
เชิงนิเวศ (ราณี อิสิชัยกุล, 2557 : 208-242) เช่น โครงการพระราชดําริอ่าวคุ้งกระเบน  

5. ตําบลคลองนารายณ์ เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงโบราณสถาน 
(ไพฑูรย์ มีกุศล, 2557 : 4.21-4.43) และศาสนสถานในสมัยอาณาจักรขอม เมืองชอง  

6. ตําบลบางกะจะ เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และ  
เชิงอาหาร (ราณี อิสิชัยกุล, 2557 : 376-379) เช่น รา้นอาหารทะเลบ้านท่าแฉลบ  

7. ตําบลพลิ้ว เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศและเชิงการเกษตร 
(ราณี อิสิชัยกุล, 2557: 243-265) เช่น น้ําตกพลิ้ว และกิจกรรมกิน/ชิมผลไม้ในสวน  

8. ตําบลวัดใหม่ เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมริมแม่น้ํา
จันทบรุี เช่น ชุมชนริมน้ํา ตลาดพลอย  

9. ตําบลเขาบายศรี เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรผลไม้ เช่น 
โครงการเรียนรู้ชิมผลไม้เมืองจันทบุรี   

10. ตําบลพลวง เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา (วิวัตชัย บุญภักด์ิ, 
2557: 3.5-3.7) ในลักษณะงานเทศกาลประเพณี เช่น งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏ การท่องเที่ยวเชิงสัมผัส
ชาติพันธุ์ (Ethic Tourism) (สุวัฒน์จุธากรณ์, 2557 : 2.58-2.59) เช่น หมู่บ้านชอง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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1. จังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวมแล้ว มีทรัพยากรชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอะไรบ้าง มากน้อย
เพียงไร และมีคุณภาพอย่างไร  
 2. จะพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการบูรณาการอย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างไร  
 การทําโครงการวิจัยดังกล่าวการตอบคําถามหลักของโครงการวิจัยดังกล่าวจะมีคุณูปการเป็นผลผลิตให้วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดจันทบุรีสามารถดํารงอยู่ต่อไปได้อย่างย่ังยืนสําหรับคนในรุ่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก ในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระดับตําบลของจังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการผลิตซํ้าเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดจันทบุรี   
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาตําบลในจังหวัดจันทบุรีท่ีมีอยู่ท้ังหมด 76 ตําบลน้ัน จะใช้กรณีตัวอย่าง 12 ตําบล ในการได้มา     
ซ่ึงกรณีตัวอย่างดังกล่าวผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างในเชิงคุณภาพเป็นกลยุทธ์ในการดําเนินการ หมายถึง การเลือกตัวอย่าง
ท่ีอิงวัตถปุระสงค์ของการวิจัย (Purposeful Sampling) ดังนั้น หน่วยในการวิเคราะห์ในที่นี้จึงมีลักษณะเป็นหน่วยเนื้อหา
สาระที่ใช้ในการวิเคราะห์ (SubjectUnit of Analysis) เช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักที่รู้เรื่องดีท่ีสุด (Key-informant) เป็นต้น  

กรณีตัวอย่างตําบลท่ีมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนท่ีมีความหลากหลายในจังหวัดจันทบุรีจํานวน 12 
ตาํบล มีลักษณะสําคัญ คือ 

1. ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ 
(ไพฑูรย์ มีกุศล, 2557 : 4.1-4.17) โดยเฉพาะเหตุการณ์การเข้ามายึดครองจันทบุรี 11 ปี ของฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 

2. ตําบลสนามชัย เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวชายทะเล (Sea Sand Sun)  
(สุวฒัน์จุธากรณ์, 2557 : 2.52)  

3. ตําบลจันทนิมิต เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม (ราณี อิสิชัยกุล, 
2557 : 281-307) และศาสนสถาน (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2557 : 4.47-4.63) เช่น อาสนวิหารวัดโรมันคาทอลิก อารามหลวง
วัดไผ่ล้อม  

4. ตําบลคลองขุด เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงท่องเที่ยวชายทะเล และ
เชิงนิเวศ (ราณี อิสิชัยกุล, 2557 : 208-242) เช่น โครงการพระราชดําริอ่าวคุ้งกระเบน  

5. ตําบลคลองนารายณ์ เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงโบราณสถาน 
(ไพฑูรย์ มีกุศล, 2557 : 4.21-4.43) และศาสนสถานในสมัยอาณาจักรขอม เมืองชอง  

6. ตําบลบางกะจะ เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และ  
เชิงอาหาร (ราณี อิสิชัยกุล, 2557 : 376-379) เช่น รา้นอาหารทะเลบ้านท่าแฉลบ  

7. ตําบลพลิ้ว เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศและเชิงการเกษตร 
(ราณี อิสิชัยกุล, 2557: 243-265) เช่น น้ําตกพลิ้ว และกิจกรรมกิน/ชิมผลไม้ในสวน  

8. ตําบลวัดใหม่ เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมริมแม่น้ํา
จันทบรุี เช่น ชุมชนริมน้ํา ตลาดพลอย  

9. ตําบลเขาบายศรี เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรผลไม้ เช่น 
โครงการเรียนรู้ชิมผลไม้เมืองจันทบุรี   

10. ตําบลพลวง เป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา (วิวัตชัย บุญภักด์ิ, 
2557: 3.5-3.7) ในลักษณะงานเทศกาลประเพณี เช่น งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏ การท่องเที่ยวเชิงสัมผัส
ชาติพันธุ์ (Ethic Tourism) (สุวัฒน์จุธากรณ์, 2557 : 2.58-2.59) เช่น หมู่บ้านชอง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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11. ตําบลบางสระเก้าเป็นตําบลที่มีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศเกษตร
ผสมผสานท่ีมีท้ังปากแม่น้ํา ป่าชายเลน ผลไม้ ประมง  

12. ตําบลท่าช้าง เป็นตําบลท่ีมีปรากฏการณ์โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ีมีนโยบายและโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและ วังสวนบ้านแก้วของสมเด็จพระนางเจ้า
รําไพพรรณี 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลจากเอกสาร 
ซ่ึงใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลในภาคสนาม ซ่ึงใช้การวิจัยประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า
(Oral History) และการสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้ตําบล    
เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยดําเนินการการจัดการวิเคราะห์โดยจัดข้อมูลตามช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์การจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบโดยการจําแนกประเภทข้อมูลการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบ และการ
วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวก ในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับตําบลของจังหวัดจันทบุรี 
 การวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวท่ีสามารถนํามาซ้ือขายใน
ตลาดการท่องเที่ยวได้) และสิ่งอํานวยความสะดวก ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับตําบลของจังหวัดจันทบุรีได้ดัง
ตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 1 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจทรัพยากรการท่องเท่ียว สินค้าท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก ในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับตําบลของจังหวัดจันทบุรี 
 

 ตําบล
ตัวอย่าง 

ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว สิ่งอํานวย 

ความสะดวก 
สรุปรูปแบบ 

การท่องเที่ยวหลกั 
1. ตําบล
ปากน้ํา 
แหลมสิงห์ 

1. คุกขี้ไก่ 
2. ตึกแดง 
3. ป้อมไพรีพินาศ 
4. หาดแหลมสิงห์  
5. สะพานตากสิน
มหาราช 
6. วัดปากนํ้าแหลมสิงห์ 
7. ปลาบู่มหิดล 

1. โอเอซีส ซีเวิลด์ 
2. ครัวลุงเต้นจันทบุรี 
3. ร้านอาหารเจ๊ต้อม 
4. ร้านอาหารทะล 
นิวทิวสน 
5. ครัวอลิสา 
แหลมสิงห์ 

1. ณิสาญ์สิริ บูติครีสอร์ท 
2. แสงทอง บีช รีสอร์ท 
3. แหลมสิงห์ วิว รีสอร์ท 
4. แหลมสิงห์ แนชเชอรัล 
บีชรีสอร์ท 
5. แหลมสิงห์ ป้าชบา  
รีสอร์ท 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์
ผสมผสานกับ 
การท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร 

2. ตําบล 
สนามไชย 

1. หาดคุ้งวิมาน 
2. จุดชมวิวหินโคร่ง 
3. จุดชมวิวพระยืน 
4. จุดชมวิวพระสัง 
กัจจายน์ 
5. จุดชมวิวหาดเก็บ
ตะวัน  
6. จุดชมวิวเนินนางพญา 

1. ร้านอาหารครัวชบา
หาดคุ้งวิมาน 
2. บ้านเนินนางพญา 
3. ร้านเจ๊สาว  
หาดคุ้งวิมาน 
 

1. เป็กกี้ โคฟ รีสอร์ท 
2. ชมทะเลคุ้งวิมาน 
รีสอร์ท 
3. ออร์คิดเฮ้าส์รีสอร์ท 
4. อัลเมดินาบีช เฮ้าส์ 

การท่องเที่ยว
ชายทะเล 

   
   

     



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตําบล
ตัวอย่าง 

ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว สิ่งอํานวย 

ความสะดวก 
สรุปรูปแบบ 

การท่องเที่ยวหลกั 
3. ตําบล 
จันทนิมิต 

1. อาสนวิหารพระนาง
มารีอาปฏิสนธินิรมล  
2. เทศกาลวันอีสเตอร์  
3. เทศกาลคริสต์มาส 
4. วัดไผ่ล้อม  
5. วัดจันทนาราม 
6. ศูนย์นวดชอง  
วัดไผ่ล้อม 

1. เสื่อจันทบูร 
2. พลอยจันทบูร 
3. ร้านเจ๊รัตน์ส้มตํา 
4. เจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ  
สาขา1 
5. ครัวตะลุมบอล 
6. เพื่อนอีสาน สาขา 2 
7. ร้านส้มตําเจ๊เป็ด 

1. โรงแรม เคพีแกรนด์ 
2. บ้านจันท์ 9 โฮมสเตย์ 
3. ดิ โอ.วี. คันทรี รีสอร์ท 
4. เรือนดุสิต รีสอร์ท 

การท่องเที่ยว 
เชิงศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4. ตําบล 
คลองขุด 

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. สถานแสดงพันธุ์สัตว์
น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบ พระชนมพรรษา 
3. หาดเจ้าหลาว 
4. หาดแหลมเสด็จ 

1. ร้านอาหารดูก็อง  
2. เพลินทะเลซีฟู้ด 
โรงแรมนิวแทรเวล 
บีชรีสอร์ท 
3. ร้านสุดทางรัก  
4. ร้านอาหาร ยายตุ๊
ซีฟู้ด  
5. ครัวชลิต บ้านตุ่ม 
วิลเลจแอนด์รีสอร์ท 
6. ร้านอาหาร ปูจ๋า 
ท่าแฉลบ หาดเจ้าหลาว 
 

1. เจ้าหลาว  
คาบาน่า รีสอร์ท 
2. บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท 
3. บ้านตุ่ม วิลเลจแอนด์ 
รีสอร์ท 
4. เจ้าหลาวรีสอร์ท 
5. บูมบูม รีสอร์ท 
6. บ้านเรือ รีสอร์ท 
7. วิลล่าชาช่า 
เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท 
8. โรงแรม 
เจ้าหลาวทอแสงบีช 
9. เดอะเพียร์รีสอร์ท 
10. รัตนปุระ บีชรีสอร์ท
11. บ้านปันสุข 
12. ปูม้ารีสอร์ท 
13. มัลดีฟส์ บีชรีสอร์ท 
14. สมายบีช บูติครีสอร์ท 
15. หาดตื้นคลื่นสวย 
รีสอร์ท 
16. โรงแรมนิวแทรเวิลบีช
รีสอร์ท 

การท่องเที่ยว
ชายทะเลและ 
เชิงนิเวศ 

     
     

     
     



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตําบล
ตัวอย่าง 

ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว สิ่งอํานวย 

ความสะดวก 
สรุปรูปแบบ 

การท่องเที่ยวหลกั 
5. ตําบล 
คลอง
นารายณ์ 

1. น้ําตกคลองนารายณ์  
2. วัดทองทั่ว 
3. เมืองเพนียด 
4. จิตรกรรมฝาผนังวัด
เนินสูง 
5. ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการกําจัดขยะ
และบําบัดน้ําเสีย ตาม
แนวพระราชดําริภาค 
ตะวันออก 

1. ร้านข้าวแกงจวน
จํารัส 
2. บ่อเอกฟิชชิ่งปาร์ค 
 

1. ท่ีพักน้ําตกคลอง
นารายณ์ 

การท่องเที่ยวทาง
โบราณสถาน
และศาสนสถาน 

6. ตําบล 
บางกะจะ 

1. พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพาณิชย์นาวี 
2. เมืองโบราณ 
ค่ายเนินวง 
3. วัดพลับบางกะจะ 
 

1. ร้านอาหาร 
ริมคลองบ้านบางกะจะ 
2. ร้านอาหารปูจ๋า  
ท่าแฉลบ 
3. เพรียง 
4. พลอย 
5. ผลไม้ 

1. สบายดี รีสอร์ท 
2. ท่าแฉลบ รีสอร์ท 
 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์
และเชิงอาหาร
ทะเล 

7. ตําบล
พลิ้ว 

1. อุทยานแห่งชาติ
น้ําตกพลิ้ว 
2. สถูปพระนางเรือล่ม 
3. อลงกรณ์เจดีย์ 
อุทยานแห่งชาติน้ําตก
พลิ้ว 
4. พุทธอุทยาน 
วัดชากใหญ่ 
5. วัดคลองยายดํา 
6. วัดมังกรบุปผาราม  
(วัดเล่งฮัวย่ี) 
7. สวนสาวสุดใจ 
8. สวนเจริญชัย 
9. บ้านสวนลุงฉตัร 

1. ก๋วยเตี๋ยวขาหมู
พลิ้วเจ๊แหน่ 
2. ร้านก๋วยเตี๋ยวขาหมู
ลุงเสียง  
3. ร้านแม่วรรณา 
ของฝาก 
 

1. สวนชากใหญ่โฮมสเตย์ 
2. โรงแรมพลิ้วรีสอร์ท 
 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์
ผสมผสานกับ 
การท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร 

     

     

  
 
 
 

   

 

 

ตําบล
ตัวอย่าง 

ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว สิ่งอํานวย 

ความสะดวก 
สรุปรูปแบบ 

การท่องเที่ยวหลกั 
8. ตําบล 
วัดใหม่ 

1. ชุมชนริมน้ําจนัทบูร 
2. บ้านคุณตาจรรยา 
3. บ้านฉั่วเซ้งฮวด 
4. บ้านหลวงราชไมตรี 
5. ศาลเจ้าต้ัวเล่าเอี๊ย 
6. ร้านขายยาจังกวงอัน 
7. โรงเจเทียงเซ็งตึ้ง 
8. ถนนอัญมณี  
9. สวนสาธารณะสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช 
10. ประเพณีการแข่ง
เรือ วัดจันทนาราม  
11. ประเพณีการท้ิง
กระจาด  
12. เทศกาลของดีเมือง
จันท์วันผลไม้ 
13. เสื่อจันทบูรหรือเสื่อ
แดง 
14. สถาปัตยกรรมริมน้ํา 

1. ร้านไอศครีม 
ตราจรวด 
2. ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม 
3. ร้านขนมไข่ป้าไต๊ 
4. ก๋วยเตี๋ยวทะเลเจ๊อ๊ีด 
 

1. โรงแรมท่ามาจัน 
2. บ้านหลวงราชไมตรี 
ฮิสตอริคอินน์ 
3. โรงแรมเกษมศานติ์ 

การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 
ริมแม่น้ํา 

9. ตําบล 
เขาบายศรี 

1. วัดเขาสุกิม 
 

1. ร้าน นครจันทร์  
2. ร้าน coffee way 
3. อิสรีย์ ฟาร์มม้าไทย 
4. กลุ่มรักษ์ 
เขาบายศรี 
5. สวนลุงถึก 

1. เขาบายศรี โฮมสเตย์ 
2. โรงแรมจันทบุรีการ์เด้น 
 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์
ผสมผสานกับ 
การท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร 

10. ตําบล
พลวง 

1. งานนมัสการรอยพระ
พุทธบาทเขาคิชฌกูฏ 
2. น้ําตกกระทิง 
3. น้ําตกคลองไพบูลย์ 
4. ชุมชนบ้านชอง 

1. อาหารท้องถิ่นของ
ชาติพันธุ์ชอง  
2. ผลไม้ 
3.ผลไม้แปรรูป 
 

1. บ้านพักอุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
2. เคเอสบีโฮมสเตย์ 
3. บ้านสวนบุญฤทธิ์ 
4. บ้านพวงมณี 2 
5. ชลลดา รีสอร์ท 
6. กระทิง คันทรี รีสอร์ท 

การท่องเที่ยว 
เชิงศาสนาและ
สัมผัสชาติพันธุ์ 

11. ตําบล 
บางสระเก้า 

1. ศูนย์เรียนรู้ 
บ้านปลาธนาคารปู 
2. วัดบางสระเก้า 
3. ศูนย์ศิลป์เสื่อ 
บางสระเก้า 
4. ป่าตะกาดใหญ่ 
5. ตลาดสี่มุมเมรุ 

1. กลุ่มทอเสื่อกกสุริยา 
บางสระเก้า 
2. โปรแกรม 
การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศแนวเกษตร
ผสมผสาน 

1. บ้านพักของศูนย์เรียนรู้ 
บ้านปลาธนาคารปู 
2. โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน 
 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศแนว
เกษตรผสมผสาน 

     



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตําบล
ตัวอย่าง 

ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว สิ่งอํานวย 

ความสะดวก 
สรุปรูปแบบ 

การท่องเที่ยวหลกั 
8. ตําบล 
วัดใหม่ 

1. ชุมชนริมน้ําจนัทบูร 
2. บ้านคุณตาจรรยา 
3. บ้านฉั่วเซ้งฮวด 
4. บ้านหลวงราชไมตรี 
5. ศาลเจ้าต้ัวเล่าเอี๊ย 
6. ร้านขายยาจังกวงอัน 
7. โรงเจเทียงเซ็งตึ้ง 
8. ถนนอัญมณี  
9. สวนสาธารณะสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช 
10. ประเพณีการแข่ง
เรือ วัดจันทนาราม  
11. ประเพณีการทิ้ง
กระจาด  
12. เทศกาลของดีเมือง
จันท์วันผลไม้ 
13. เสื่อจันทบูรหรือเสื่อ
แดง 
14. สถาปัตยกรรมริมน้ํา 

1. ร้านไอศครีม 
ตราจรวด 
2. ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม 
3. ร้านขนมไข่ป้าไต๊ 
4. ก๋วยเตี๋ยวทะเลเจ๊อ๊ีด 
 

1. โรงแรมท่ามาจัน 
2. บ้านหลวงราชไมตรี 
ฮิสตอริคอินน์ 
3. โรงแรมเกษมศานติ์ 

การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 
ริมแม่น้ํา 

9. ตําบล 
เขาบายศรี 

1. วัดเขาสุกิม 
 

1. ร้าน นครจันทร์  
2. ร้าน coffee way 
3. อิสรีย์ ฟาร์มม้าไทย 
4. กลุ่มรักษ์ 
เขาบายศรี 
5. สวนลุงถึก 

1. เขาบายศรี โฮมสเตย์ 
2. โรงแรมจันทบุรีการ์เด้น 
 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์
ผสมผสานกับ 
การท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร 

10. ตําบล
พลวง 

1. งานนมัสการรอยพระ
พุทธบาทเขาคิชฌกูฏ 
2. น้ําตกกระทิง 
3. น้ําตกคลองไพบูลย์ 
4. ชุมชนบ้านชอง 

1. อาหารท้องถิ่นของ
ชาติพันธุ์ชอง  
2. ผลไม้ 
3.ผลไม้แปรรูป 
 

1. บ้านพักอุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
2. เคเอสบีโฮมสเตย์ 
3. บ้านสวนบุญฤทธิ์ 
4. บ้านพวงมณี 2 
5. ชลลดา รีสอร์ท 
6. กระทิง คันทรี รีสอร์ท 

การท่องเที่ยว 
เชิงศาสนาและ
สัมผัสชาติพันธุ์ 

11. ตําบล 
บางสระเก้า 

1. ศูนย์เรียนรู้ 
บ้านปลาธนาคารปู 
2. วัดบางสระเก้า 
3. ศูนย์ศิลป์เสื่อ 
บางสระเก้า 
4. ป่าตะกาดใหญ่ 
5. ตลาดสี่มุมเมรุ 

1. กลุ่มทอเสื่อกกสุริยา 
บางสระเก้า 
2. โปรแกรม 
การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศแนวเกษตร
ผสมผสาน 

1. บ้านพักของศูนย์เรียนรู้ 
บ้านปลาธนาคารปู 
2. โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน 
 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศแนว
เกษตรผสมผสาน 

     



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตําบล
ตัวอย่าง 

ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว สิ่งอํานวย 

ความสะดวก 
สรุปรูปแบบ 

การท่องเที่ยวหลกั 
12. ตําบล 
ท่าช้าง 

1. พระตําหนักดอนแค 
(ตําหนักแดง) 
2. พระตําหนักใหญ่ 
(ตําหนักเทา) 
3. โรงรถและห้องเก็บ
ของ 
4. สวนส่วนพระองค์ 
(สวนผลไม้) 
5. เรือนเขียว 
6. เรือนแดง 
7. เรือนเทา 
8. ศาลาทรงไทยกลาง
น้ํา 
9. สนามกอล์ฟรําไพ
พรรณี 
10. มหาวิทยาลัยสีเขียว 
11. อุทยานการเรียนรู้ 
“ป่าอนุรักษ์ พันธุกรรม 
พืชฯ”มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี 

1. ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
พระยาตรัง 
2. เจ๊เเหม่ม ส้มตํา 
 

1. โรงแรมจันท์ธานี  
2. โรงแรมพลายจันทร์ 
 โฮเทล 
3. ธนกฤษ์อพาร์เทล่า  
4. โรงแรมนอนจัน  
5. โรงแรมจันทร์สว่าง  
6. โรงแรมริมกรีน 
7. วังปลารีสอร์ท 
8. โรงแรมบลูแรบบิท 
 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์
และมหาวิทยาลัย 
สีเขียว 

 
ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับตําบลของจังหวัดจันทบุรี  

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของจันทบุรีโดยอาศัยการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนนั้นควรต้องมีการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  เชิงนิเวศ ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
ชายทะเล เชิงเกษตร เชิงศาสนา และการท่องเที่ยวโบราณสถานเข้าด้วยกัน 
 ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้การวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับการบูรณาการการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง (Strengths) ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดจันทบุรีท่ีสําคัญมีดังนี้ คือ 
  1.1 ทุนทางวัฒนธรรมของความเป็นเมืองโบราณของจันทบุรี 
  1.2 ภูมิปัญญาต้นตํารับเสื่อจันทบูร 
  1.3 ภูมิปัญญาด้านการเจียรนัยพลอย 
  1.4 ภูมิปัญญาด้านอาหาร 
  1.5 ภูมิปัญญาด้านผลไม้ 
 2. จุดอ่อน (Weaknesses) ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดจันทบุรีท่ีสําคัญมีดังนี้ คือการขาดทักษะ
และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยว 
 3. โอกาสของการพัฒนา (Opportunities) ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดจันทบุรีท่ีสําคัญมีดังนี้ คือ
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ 
  4. อุปสรรคของการพัฒนา (Threats) ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดจันทบุรีท่ีสําคัญมีดังนี้ คือการขาด
การสนับสนุนในเชิงนโยบาย ทําให้จันทบุรีมีฐานะเป็นเพียงเมืองผ่าน 

 

 

 จากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค        
เพ่ือพัฒนาฐานะทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของจังหวัดจันทบุรีในการบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของจังหวัดจันทบุรี พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีฐานะทางยุทธศาสตร์ในลักษณะที่เรียกว่า 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก SO = ยุทธศาสตร์เชิงรุก กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็งเป็นหลัก ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม
ของความเป็นเมืองโบราณของจังหวัดจันทบุรี ภูมิปัญญาด้านต้นตํารับเสื่อจันทบูร ภูมิปัญญาด้านการเจียรนัยพลอย  
ภูมิปัญญาด้านอาหาร นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสเป็นหลัก ได้แก่ นโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์  
 จากฐานะทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรีท่ีมีลักษณะยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้น จึงมีความ
จําเป็นต้องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งใช้จุดแข็งของจังหวัดจันทบุรี เพื่อมาพัฒนาให้เป็น
ประโยชน์ต่อโอกาสที่เอื้ออํานวย ดังนั้น แนวทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดจันทบุรี 
ควรให้ความสําคัญต่อประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การใช้งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏเป็นตัวส่งผลเชื่อมโยง (Linkage Effect) ให้เกิด
การท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีโดยจันทบุรียังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีจะเป็นศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวต่อไปได้
ในอนาคต อาทิ 

1.1 ทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เช่น เมืองโบราณของชาติพันธุ์ชองและขอม 
เส้นทางการกู้เอกราชพระเจ้าตากสินมหาราช สถาปัตยกรรมแบบโกธิคของวัดคาทอลิค วัดเขาสุกิม ชุมชนริมแม่น้ํา
จันทบุรี เป็นต้น  

1.2 ทรัพยากรด้านป่าเขาลําเนาไพร เช่น น้ําตกและเทือกเขาสอยดาว น้ําตกพลิ้ว 
1.3 ทรัพยากรด้านชายทะเลและป่าชายเลน เช่น หาดเจ้าหลาว อ่าวคุ้งกระเบน ป่าชายเลนท่าสอน 

ชายทะเลตามแนวถนนบูรพาชลทิศ   
1.4 ทรัพยากรด้านสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ ลําไย มะไฟ ลิ้นจี่ กล้วยไข่  

  1.5 ทรัพยากรด้านอาหารและสินค้าพ้ืนเมือง ตั้งแต่เชิงเขา ท่ีราบลุ่มแม่น้ํา จนถึงชายทะเล เช่น หมู
ชะมวง อาหารทะเล แกงป่า อาหารจากกระวาน น้ําสํารอง พลอยและเครื่องประดับอัญมณี เสื่อจันทบูร  

2. ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวโดยใช้การสร้างเครือข่ายในระดับตําบล โดยสภาองค์กรชุมชนตําบลจะ
เป็นกลไกที่จะช่วยบูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดจันทบุรีได้ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของจันทบุรีโดยอาศัยการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นควรต้องมีการ 
บูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร เชิงศาสนา การท่องเที่ยวชายทะเล
และการท่องเที่ยวโบราณสถานเข้าด้วยกัน เพื่อให้จันทบุรีสามารถบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนได้ จากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
พบว่าจากฐานะทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรีท่ีมีลักษณะยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้น จึงมีความ
จําเป็นต้องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งใช้จุดแข็งของจังหวัดจันทบุรี เพื่อมาพัฒนาให้เป็น
ประโยชน์ต่อโอกาสที่เอื้ออํานวย ดังนั้น แนวทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดจันทบุรี 
ควรให้ความสําคัญต่อประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การใช้งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏเป็นตัวส่งผลเชื่อมโยง (Linkage Effect) ให้เกิด
การท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวโดยใช้การสร้างเครือข่ายในระดับตําบล โดยสภาองค์กรชุมชนตําบล     
จะเป็นกลไกที่จะช่วยบูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดจันทบุรีได้และการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 เมื่อนําผลการศึกษาจากงานวิจัยโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อผลิตซํ้าเศรษฐกิจ
พอเพียงของจังหวัดจันทบุรี มาอภิปรายกับองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ พบว่าผลการศึกษาในโครงการวิจัยนี้
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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 จากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค        
เพื่อพัฒนาฐานะทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของจังหวัดจันทบุรีในการบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของจังหวัดจันทบุรี พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีฐานะทางยุทธศาสตร์ในลักษณะที่เรียกว่า 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก SO = ยุทธศาสตร์เชิงรุก กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็งเป็นหลัก ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม
ของความเป็นเมืองโบราณของจังหวัดจันทบุรี ภูมิปัญญาด้านต้นตํารับเสื่อจันทบูร ภูมิปัญญาด้านการเจียรนัยพลอย  
ภูมิปัญญาด้านอาหาร นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสเป็นหลัก ได้แก่ นโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์  
 จากฐานะทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรีท่ีมีลักษณะยุทธศาสตร์เชิงรุกน้ัน จึงมีความ
จําเป็นต้องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งใช้จุดแข็งของจังหวัดจันทบุรี เพื่อมาพัฒนาให้เป็น
ประโยชน์ต่อโอกาสที่เอื้ออํานวย ดังนั้น แนวทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดจันทบุรี 
ควรให้ความสําคัญต่อประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การใช้งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏเป็นตัวส่งผลเชื่อมโยง (Linkage Effect) ให้เกิด
การท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีโดยจันทบุรียังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีจะเป็นศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวต่อไปได้
ในอนาคต อาทิ 

1.1 ทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เช่น เมืองโบราณของชาติพันธุ์ชองและขอม 
เส้นทางการกู้เอกราชพระเจ้าตากสินมหาราช สถาปัตยกรรมแบบโกธิคของวัดคาทอลิค วัดเขาสุกิม ชุมชนริมแม่น้ํา
จันทบุรี เป็นต้น  

1.2 ทรัพยากรด้านป่าเขาลําเนาไพร เช่น น้ําตกและเทือกเขาสอยดาว น้ําตกพลิ้ว 
1.3 ทรัพยากรด้านชายทะเลและป่าชายเลน เช่น หาดเจ้าหลาว อ่าวคุ้งกระเบน ป่าชายเลนท่าสอน 

ชายทะเลตามแนวถนนบูรพาชลทิศ   
1.4 ทรัพยากรด้านสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ ลําไย มะไฟ ลิ้นจี่ กล้วยไข่  

  1.5 ทรัพยากรด้านอาหารและสินค้าพ้ืนเมือง ตั้งแต่เชิงเขา ท่ีราบลุ่มแม่น้ํา จนถึงชายทะเล เช่น หมู
ชะมวง อาหารทะเล แกงป่า อาหารจากกระวาน น้ําสํารอง พลอยและเครื่องประดับอัญมณี เสื่อจันทบูร  

2. ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวโดยใช้การสร้างเครือข่ายในระดับตําบล โดยสภาองค์กรชุมชนตําบลจะ
เป็นกลไกที่จะช่วยบูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดจันทบุรีได้ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของจันทบุรีโดยอาศัยการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นควรต้องมีการ 
บูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร เชิงศาสนา การท่องเที่ยวชายทะเล
และการท่องเที่ยวโบราณสถานเข้าด้วยกัน เพื่อให้จันทบุรีสามารถบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนได้ จากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
พบว่าจากฐานะทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรีท่ีมีลักษณะยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้น จึงมีความ
จําเป็นต้องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งใช้จุดแข็งของจังหวัดจันทบุรี เพื่อมาพัฒนาให้เป็น
ประโยชน์ต่อโอกาสที่เอื้ออํานวย ดังนั้น แนวทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดจันทบุรี 
ควรให้ความสําคัญต่อประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การใช้งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏเป็นตัวส่งผลเชื่อมโยง (Linkage Effect) ให้เกิด
การท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวโดยใช้การสร้างเครือข่ายในระดับตําบล โดยสภาองค์กรชุมชนตําบล     
จะเป็นกลไกที่จะช่วยบูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดจันทบุรีได้และการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 เมื่อนําผลการศึกษาจากงานวิจัยโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อผลิตซํ้าเศรษฐกิจ
พอเพียงของจังหวัดจันทบุรี มาอภิปรายกับองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ พบว่าผลการศึกษาในโครงการวิจัยนี้



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เป็นการช่วยเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตซํ้าเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกลไกการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งถือเป็นภาค
บริการ เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยังมิได้มีการประยุกต์ไปใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนโดยตรง กล่าวคืองานส่วนใหญ่ดังกล่าวมีผลการศึกษา ดังนี้ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์และคณะ, 2547: 6.2-6.3) 
  1. เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการอนุรักษ์   
เพ่ือการใช้อย่างย่ังยืนซ่ึงเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณ ความมีสํานึกและคุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
 2. เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีในการผลิต/การเกษตร การปรับแก้สภาพทาง
กายภาพของพื้นดิน โดยการปรับเปลี่ยนสภาพเดิมท่ีมีปัญหา ให้เป็นพื้นที่ท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูก การ
สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เน้นการประหยัดแต่ถูกหลักวิชาการ 
 3. เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ (Decision-making Process) และ
กระบวนการให้เหตุผลต่อวิธีการผลิต การริเริ่มการผลิตที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการรับรู้และบริโภคข่าวสาร (Information Processing) ซ่ึงจัดได้ว่าเกี่ยวข้องกับสาขาจิตวิทยาการรู้คิด 
(Cognitive Psychology) 
 4. เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้เกี่ยวข้องกับสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีการศึกษาในประเด็น 
“การกระจายความเสี่ยง” หรือ “การบริหารความเสี่ยงต่ํา” ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ีใช้กรอบแนวคิดจากพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ท่ีว่า “ถ้าหากว่าเราทําโครงการที่เหมาะสม ขนาดเหมาะสม อาจจะดู
ไม่หรูหราแต่ว่าจะไม่ล้ม หรือถ้าล้ม ถ้ามีอันตรายไปก็ไม่เสี่ยงมาก” 
 5. เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้เกี่ยวข้องกับการบริหารระดับองค์กร เช่น สถานศึกษาและองค์กรทางสังคม 
โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบความคิดในระดับปฏิบัติการ แต่ไม่ได้ศึกษาเชิงลึกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
เป็นแบบกรอบทางทฤษฎีในการวิจัยแต่อย่างใด 
 ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนจึงเป็นอีกมิติท่ีสําคัญหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ควรนําผลวิจัยในโครงการวิจัยนี้ไปใช้ในการสนับสนุนนโยบายเมืองต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยรวมถึงสํานักงานจังหวัดจันทบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน สามารถนํายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงบูรณาการมากําหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาการศึกษาการผลิตซํ้าเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามกรอบของ
สหประชาชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ. 2030   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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   พระมหาชนก : ความเพยีรพลังสู่ความสําเร็จแห่งชีวิต 
The Story of Mahajanaka: The perseverance of life success for completely 

วาสนา บุญสม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทความวิจัยเรื่อง พระมหาชนก : ความเพียรพลังสู่ความสําเร็จแห่งชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง 
สุนทรียศาสตร์ : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์พระ
มหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในประเด็นเกี่ยวกับความเพียรเป็นพลังนําสู่
ความสําเร็จแห่งชีวิต ดําเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและนําเสนอในลักษณะการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย 
พบว่า พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีแก่นความคิดในการกระตุ้นให้
ผู้อ่านเกิดความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นพลังผลักดันชีวิตให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ ความเพียรทําให้ผู้มีความเพียรบรรลุ
จุดประสงค์ท่ีวางไว้ ประสบชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ เป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญาอันแหลมคม มีกําลังกายสมบูรณ์เป็น
ประการสําคัญ พระองค์มิได้มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนคิดว่าพระองค์คือพระมหาชนก หากแต่มีพระราชประสงค์ให้
ประชาชนเป็นดั่งพระมหาชนกที่มีความเพียรอันบริสุทธิ์ มีความอดทนต่อสู้ต่ออุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ เป็นหลักในการดําเนินชีวิต  
คําสําคัญ: พระมหาชนก, ความเพียร, ความสําเร็จแห่งชีวิต 
 
      Abstract 
 
 This research articleis The Story of Mahajanaka: The perseverance of life success for completely,. 
This articleis as some part of the research title, “the King Rama IX’s aesthetics: Royal writing in His  
Majesty King Bhumibol Adulyadej”. The research purpose of this study was to analyze the “The Story of 
Mahajanaka, the royal writing in His Majesty King Bhumibol Adulyadej about patience drives life to great 
success.”. The author conducts this research by using “The Story of Mahajanaka document” for study the 
methods and present in the descriptive manner. The research found that, “The King Rama IX ’s 
aesthetics: Royal writing in His Majesty King Bhumibol Adulyadej”, King Mahajanaka is an essence in 
encouraging readers pure perseverance; to complete power for the reader. The Story of Mahajanaka, are 
the enormous force that drives life to great success. The perseverance of those who have persevered in 
achieving their intended purpose. Great victory. Able to develop self to sharp intelligence, Physical 
strength to important. King Rama IX did not want the people to imagine that His Majesty was “the 
Mahajanaka (a public figure – The story of Mahajanaka)” King Rama IX would like the reader who touches 
The story of Mahajanaka, the people wanted to be public and Thai citizen follow the Mahajanaka 
doctrine of morality. King Rama IX represented the Mahajanaka principle and teach about: (a) have 
patience, (b) pure patience,living with fighting-without hesitation and follow the basic primarily principle 
of the Mahajanaka in his/her lifestyle. 
Keywords: Mahajanaka, Perseverance, Lifesuccess  
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา 
 พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก มีภูมิหลังหรือที่มา เมื่อ พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงสดับพระธรรมเทศนาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร มหาเถร) แห่งวัดราชผาติการาม ให้สน พระราชหฤทัย
ศึกษาค้นคว้าเรื่อง พระมหาชนก ในพระไตรปิฎก (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายชาดก เล่มที่ 4 ภาคท่ี 2) และได้ทรงแปลเป็น
ภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน งานแปลแล้วเสร็จ พ.ศ. 2531 จุดประสงค์เพื่อให้   
พสกนิกรชาวไทยมีความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นประการสําคัญ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดํารัสว่า หนังสือเล่มนี้เป็นท่ีรักของพระองค์ ดังปรากฏ
พระราชกระแสในพระราชพิธีมหามงคลสมัยกาญจนาภิเษก (2539) พระองค์มีพระราชดํารัสพระราชทานแก่สื่อมวลชนเนื่องใน
โอกาสเปิดตัวบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก เป็นครั้งแรก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เม่ือวันที่ 27 
มีนาคม พ.ศ. 2539 มีพระราชกระแสรับรองว่า “...เป็นหนังสือไม่มีท่ีเทียม...เพราะว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าเอง 
เป็นสิ่งที่เห็นว่าสําคัญและโดยที่เป็นผู้ท่ีทําขึ้นมา ถ้าไม่มีตัวเราเอง มีแต่ชาดกแล้ว...ใครไปอ่านก็ไม่รู้เรื่องและไม่มีความหมาย
อะไรมากนัก และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนและเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ...”(พระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2539) 
 พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนกใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความสําคัญไม่เพียงเป็น
เรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก อันเป็นชาดก 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ชาดกเรื่องนี้เป็นพระชาติท่ีย่ิงใหญ่ในการบําเพ็ญความเพียรเป็นบารมี พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลเป็น
ภาษาอังกฤษโดยตรง จากมหาชนกชาดก ตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน นอกจากนี้ยังทรง
แปลเป็นภาษาสันสกฤตประกอบอีกภาษา รวมทั้งแผนที่ฝีพระหัตถ์ แสดงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่ง
และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับทิศทางลม ทรงกําหนดวันเดินทะเลตลอดจนจุดอับปางของเรืออับโชค ทรงคาดคะเนโดยอาศัย
ข้อมูลทางโหราศาสตร์ แสดงถึงพระปรีชาในด้านอักษรศาสตร์ ภูมิศาสตร์และโหราศาสตร์ไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษก 
แห่งรัชกาล เม่ือ พ.ศ. 2539 พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนกก็ออกจําหน่าย และเป็นที่ชื่นชมโดยทั่วไป ท้ังนี้ทรงเน้นแก่น
ความคิดเกี่ยวกับความเพียรอันบริสุทธิ์ ซ่ึงน่าจะหมายถึง ต้องพยายามอย่างถึงที่สุด เพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤต สร้างเศรษฐกิจจริง
ด้วยงานหรือความเพียรอันบริสทุธิ์ 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2555) กล่าวไว้ในหนังสืออ่านเถิดชาวไทยว่า พระมหาชนกเป็นหนังสือท่ีอยากให้คนไทยอ่านมาก
ท่ีสุด มิใช่เพียงเพราะว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงคุณ   
อันประเสริฐย่ิง หากแต่เพราะหนังสือเล่มนี้ มีคุณค่าท้ังในทางความคิดและในทางวรรณศิลป์ท่ีกล่าวได้ว่า พระมหาชนก     
เป็นวรรณคดีแห่งยุครัตนโกสินทร์ พระมหาชนกเป็นแบบอย่างของความเพียรอันบริสุทธ์ิ เป็นพลังนําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จ  
ท่ีสําคัญอย่างย่ิงพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีว่า พระองค์มิได้มีพระราชประสงค์      
ให้ประชาชน คิดว่าพระองค์คือพระมหาชนก หากแต่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกคนเป็นดั่งพระมหาชนก แสดงให้เห็น
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มิได้มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนยึดม่ันในบุคคลเพียงคนเดียว หากแต่
พระองค์ทรงเชื่อม่ันในประชาชนของพระองค์ว่า หากมีความเพียร มีปัญญาและมีพลัง ก็จะสามารถนําประเทศชาติ            
ให้เจริญก้าวหน้าสมดังที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า “มิถิลาไม่สิ้นคนดี”   

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสนอให้ตระหนักถึง
บทบาทท่ีควบคู่กันของการอนุรักษ์และการพัฒนา ซ่ึงกํากับด้วยคุณธรรมและความเพียร ข้อคิดนี้สามารถปรับใช้ได้ในการ
ทํางานทุกอย่าง พระมหาชนกยังแสดงให้เห็นความสําคัญควบคู่กันของความรู้และความสํานึก เพราะหากมีความรู้แต่ขาด 
ความสํานึกชั่วดี ขาดความรับผิดชอบ ความรู้นั้นก็กลับเป็นอันตราย ความรู้ท่ีกอปรไปด้วยความสํานึกคือ ปัญญาอันบริสุทธิ์    
ท่ีส่องทางสว่างและก่อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม ความเพียรอันบริสุทธ์ิถือเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิตและ
เป็นพลังสําคัญในการผลักดันให้ชีวิตก้าวไปสู่ผลสําเร็จเช่นเดียวกับพระมหาชนกผู้มีความเพียรเป็นเครื่องนําทางชีวิตไปสู่
ผลสําเร็จ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นอกจากนี้ บัณฑูร ล่ําซํา (2555) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย หนังสือ         
ท่ีประทับใจและอยากแนะนําให้คนไทยอ่าน คือ พระมหาชนก เป็นความประทับใจใน 3 มิติด้วยกันคือ เป็นหนังสือที่สอน
ธรรมะที่เป็นประโยชน์ คือ เรื่องของวิริยะ ความเพียรอันบริสุทธิ์ท่ีจะช่วยพาจิตและกายของมนุษย์ข้ามมหาสมุทรอันไพศาล
ของชีวิต เป็นวรรณกรรมอันประณีต แต่อ่านไม่ยากนัก มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นที่มาด้ังเดิม อีกท้ังบรรจงสร้าง
ภาพวาด อันวิจิตรประกอบไปกับเนื้อเรื่อง เป็นของขวัญแห่งน้ําพระทัยอันใหญ่หลวงจากที่พระราชทานมายังประชาชนคนไทย
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของความเพียรอันเป็น
พลังนําไปสู่ความสําเร็จแห่งชีวิตของบุคคลได้อย่างไรเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยและเขียนบทความวิจัยเรื่องนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
ในประเด็นเกี่ยวกับความเพียรเป็นพลงันําสู่ความสําเร็จแห่งชีวิต 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยเชิงเอกสาร ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโดยยึดตัวบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง    
พระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลักในการวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้ารายงาน         
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอผลในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ 
 แหล่งข้อมูลใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน หรือหนังสือซ่ึงได้ตีพิมพ์ไว้แล้ว เช่น วารสาร บทความ           
และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ 

วิธีการนําเสนอ 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   
การศึกษาตัวบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้ทฤษฎี
สุนทรียภาพ ของ เอ็มมานูเอลคานท์ (Kant, Immanuel, 2001) ชาวเยอรมัน ในประเด็นเกี่ยวกับความเพียรเป็นพลังนําสู่
ความสําเร็จแห่งชีวิต 

 2. วางกรอบแนวคิดโดยกําหนดกรอบข้อมูลให้สอดคล้อง ตรงประเด็นกับเป้าหมายของการวิจัย 
ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์เรื่องพระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในประเด็นเกี่ยวกับ    
ความเพียรเป็นพลังนําสู่ความสําเร็จแห่งชีวิต 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา นําข้อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาตัวบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้
ทฤษฎีสุนทรียภาพ ของ เอ็มมานูเอล คานท์ (Kant, Immanuel,2001) ชาวเยอรมัน ในประเด็นเกี่ยวกับความเพียรเป็นพลัง
นําสู่ความสําเร็จแห่งชีวิต พบว่า พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
มีความงามในแก่นความคิดเกี่ยวกับความเพียรเป็นประการสําคัญ ทรงเน้นว่าความเพียรอันบริสุทธ์ิเป็นพลังผลักดันชีวิตให้ก้าว
ไปสู่ความสําเร็จอันย่ิงใหญ่ดังต่อไปนี้ 

1. ความเพียรทําให้ผู้มีความเพียรบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ ดังตัวอย่างพระมหาชนกทรงว่ายน้ําข้ามมหาสมุทร
เป็นเวลา 7 วัน 7 คืนครั้นนางเมขลามาพบ นางรู้สึกซาบซ้ึงในความเพียรพยายามของพระมหาชนก แม้จะทรงมองไม่เห็นฝั่ง 
นางขานพระนามพระมหาชนกว่า “บัณฑิตผู้มีความบากบั่นมาก” และอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรพาเหาะไป           
ยังกรุงมิถิลา พระมหาชนกทรงสมปรารถนา สาเหตุเป็นเพราะความพากเพียรพยายามหรือความมุ่งม่ันเป็นที่ตั้ง การกระทํา
และพระดํารัสต่างๆ ของพระมหาชนก ล้วนแสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะซ่ึงเกิดจากความเพียร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 มณีเมขลา เมื่อจะทดลองพระมหาสัตว์ จึงกล่าวคาถาแรกว่า : น่ีใคร เมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตสาหพยายามว่ายอยู่
ท่ามกลางมหาสมุทร ท่านรู้อํานาจประโยชน์อะไร จึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้นักหนา บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อปสฺนฺตีรํ 
แปลว่า แลไม่เห็นฝั่งเลย บทว่า อาหุเห ได้แก่ กระทําด้วยเพียร 
 ครั้งนั้นพระมหาสัตว์ทรงดําริว่า “เราว่ายข้ามมหาสมุทรมาได้ 7 วัน เช้าวันนี้ไม่เคยเห็นเพื่อน 2 ของเราเลย นี่ใคร
หนอมาพูดกะเรา” เมื่อแลไปในอากาศก็ทอดพระเนตรเห็นนางมณีเมขลา จึงตรัสคาถาที่ 2 ว่า : ดูก่อนเทวดา เราไตร่ตรองเห็น
ปฏิปทาแห่งโลก และอานิสงส์แห่งความเพียร เพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร 
บรรดาบทเหล่านั้นบทว่า “นิสมฺม วตฺตํโลกสฺส ความว่า เราน้ันไตร่ตรอง คือ ใคร่ครวญ วัตร คือ ปฏิปทาของโลกอยู่ บทว่า    
วายมสฺส จ ความว่า พระมหาสัตว์แสดงความว่า เราไตร่ตรอง คือ เห็นอานิสงส์แห่งความเพียรอยู่ บทว่า ตสฺมา ความว่า 
เพราะเราไตร่ตรองอยู่ คือ รู้ว่า ชื่อว่าความเพียรของบุรุษย่อมไม่เสียหาย ย่อมตั้งอยู่ในความสุข ฉะนั้นแม้จะมองไม่เห็นฝั่งก็ต้อง
พยายาม ย่อมกระทําความเพียร อธิบายว่า เราจะไม่คํานึงถึงข้อนั้นได้อย่างไร  
 นางมณีเมขลาปรารถนาจะฟังธรรมกถาของพระมหาสัตว์ จึงกล่าวคาถาอีกว่า : ฝั่งมหาสมุทรลึกจนประมาณไม่ได้ 
ย่อมไม่ปรากฏแก่ท่าน ความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านก็เปล่าประโยชน์ ท่านไม่ทันถึงฝั่งก็จักตาย บรรดาบทเหล่านั้น บท
ว่า อปฺปตฺวา ว ความว่า ยังไม่ทันถึงฝั่งก็จักตาย 
 ครั้งนั้นพระมหาสัตว์ตรัสกะนางมณีเมขลาว่า “ท่านพูดอะไรอย่างนั้น เราทําความพยายาม แม้ตายก็จักพ้นครหา” 
ตรัสฉะนี้แล้ว จึงกล่าวคาถาว่า : บุคคลเมื่อกระทําความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่า ไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติ เทวดาและบิดา
มารดา อนึ่งบุคคลเมื่อทํากิจอย่างลูกผู้ชาย ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อณฺโน ความว่า ดูก่อน
เทวดา บุคคลเมื่อกระทําความเพียร แม้จะตายก็ย่อมไม่เป็นหนี้ คือ ไม่ถูกติเตียนในระหว่างญาติท้ังหลาย เทวดาทั้งหลาย   
และพรหมทั้งหลาย 
 ลําดับนั้น เทวดากล่าวคาถากะพระมหาสัตว์ว่า : การงานอันใดยังไม่ถึงท่ีสุดด้วยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไร้ผล 
มีความลําบากเกิดข้ึน การทําความพยายามในฐานะอันไม่สมควรใดจนความตายปรากฏขึ้น ความพยายามในฐานะ            
อันไม่สมควรนั้นจะมีประโยชน์อะไร บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อปารเณยยํ ความว่า ยังไม่มีท่ีสุดด้วยความพยายาม บทว่า    
มจฺจุ ยสฺสาภินิปฺผตํ ความว่า การทําความพยายามในฐานะอันไม่สมควรใด จนมัจจุคือความตายนั้นแลปรากฏขึ้น            
ความพยายามในฐานะอันไม่สมควรนั้นจะมีประโยชน์อะไร 
 เม่ือนางมณีเมขลากล่าวอย่างนี้แล้ว พระมหาสัตว์เม่ือจะทํานางมณีเมขลาให้จํานนต่อถ้อยคํา จึงได้ตรัสคาถาต่อไปว่า 
: ดูก่อนเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทําจะไม่ลุล่วงไปได้จริงๆ ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้น
เสีย ก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้าน ดูก่อนเทวดา คนบางพวกโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตน จึงประกอบการงาน
ท้ังหลาย การงานเหล่านั้นจะสําเร็จหรือไม่ก็ตาม ดูก่อนเทวดาท่านก็เห็นผลแห่งกรรม ประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอ่ืนๆ  
จมในมหาสมุทรหมด เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่ และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆ เรา เรานั้นจักพยายามตามสติกําลัง จักทํา
ความเพียรที่บุรษควรทํา ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อจฺจตฺตํ ความว่า ผู้ใดรู้แจ้งการงานนี้ว่า แม้ทํา
ความเพียรก็ไม่อาจให้สําเร็จได้ไม่ลุล่วงไปได้จริงๆ ทีเดียวดังนี้ ไม่นําช้างดุร้ายและช้างตกมัน เป็นต้น ออกไปเสีย ชื่อว่าไม่รักษา
ชีวิตของตน บทว่า ชญฺญา โส ยทิ หาปเย ความว่า ถ้าผู้น้ันละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสีย ก็พึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้านนั้น  
คําท่ีท่านกล่าวนั้นๆ ไร้ประโยชน์ พระมหาสัตว์ทรงชี้แจงดังนี้ ก็บทท่ีเขียนไว้ในบาลีว่า ชญฺญา โส ยทิ หาปเย นั้น ไม่มีในอรรถ
กถา บทว่า อธิปฺปายผลํ ความว่า คนบางพวกเห็นผลแห่งความประสงค์ของตน ประกอบการงานมีกสิกรรมและพาณิชยกรรม 
เป็นต้น บทว่า ตานิ อิชฺฌนฺติ วา น วา ความว่า พระมหาสัตว์ทรงแสดงความว่า เมื่อบุคคลกระทําความเพียรทางกายและความ
เพียรทางใจว่า เราจักไปในที่นี้ จักเรียนสิ่งนี้ การงานเหล่านั้นย่อมสําเร็จทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงควรทําความเพียรแท้ บทว่า  
สนฺนา อญฺญา ตรามหํ ความว่า คนอื่นๆ จม คือ จมลงในมหาสมุทร คือเมื่อไม่ทําความเพียร ก็เป็นภักษาแห่งปลาและเต่ากัน
หมด แต่เราคนเดียวเท่านั้นยังว่ายข้ามอยู่ บทว่า ตนฺจ ปสฺสามิ สนฺติเก ความว่า ท่านจงดูผลแห่งความเพียรของเราแม้นี้ เราไม่
เคยเห็นเทวดาโดยอัตภาพนี้เลย เรานั้นก็ได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆ เรา โดยอัตภาพทิพย์นี้ บทว่า ยถาสติ ยถาพลํ ความว่า 
สมควรแก่สติและกําลังของตน บทว่า กาสํ แปลว่า จักกระทํา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 เทวดาได้สดับพระวาจาอันมั่นคงของพระมหาสัตว์นั้น เม่ือจะสรรเสริญพระมหาสัตว์ จึงกล่าวคาถาว่า : ท่านใดถึง
พร้อมด้วยความพยายามโดยธรรม ไม่จมลงในห้วงมหรรณพซึ่งประมาณมิได้ เห็นปานนี้ ด้วยกิจคือ ความเพียรของบุรุษ ท่าน
นั้นจงไปในสถานที่ท่ีใจของท่านยินดีนั้นเถิด บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เอวํ คเต ความว่า ในห้วงน้ําซ่ึงประมาณมิได้ เห็นปานนี้ 
คือในมหาสมุทรท้ังลึกท้ังกว้าง บทว่า ธมฺมวายามสมฺปนฺโน ความว่า ประกอบด้วยความพยายามอันชอบธรรม บทว่า กมฺมุนา 
นาวสีทสิ ความว่า ท่านไม่จมลงด้วยกิจคือความเพียรของบุรุษของตน บทว่า ยตฺถ เต ความว่า ใจของท่านยินดีในสถานที่ใด 
ท่านจงไปในสถานที่นั้นเถิด 
 จะเห็นได้ว่าพระมหาชนกเป็นตัวอย่างชีวิตของบุคคลผู้มีความเพียรเป็นพลังไปสู่ความสําเร็จของชีวิตได้อย่างแท้จริง 

2. ผู้มีความเพียรจะประสบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญาอันแหลมคม มีกําลังกาย
สมบูรณ์เป็นประการสําคัญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนของพระองค์
เป็นดั่งพระมหาชนกที่มีความเพียรอันบริสุทธ์ิ มีความอดทนต่อสู้ต่ออุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ ท้ังนี้การใช้ความเพียรต้องเป็น  
ความเพียรอันบริสุทธ์ิ คือ ความวิริยะอุตสาหะในทางที่ถูกท่ีควรและทําอย่างเต็มกําลังความสามารถ ไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปเปล่า 
พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด มีการกระทําท่ีต่อเนื่องสม่ําเสมอ ทําทีละน้อยตามสมควรแก่กําลัง แต่ไม่หยุด จึงจะ
เรียกว่าเป็นความเพียรที่แท้จริง ดังคําสอนโบราณว่าความพากเพียรให้ดูตัวอย่างพระมหาชนกที่เพียรว่ายน้ํา แม้จะไม่สามารถ
มองเห็นฝั่ง แต่ก็ทําไปด้วยความเพียร จนสุดท้ายประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ความเพียรอันบริสุทธ์ิไม่ได้อยู่โดดๆ ต้องประกอบด้วย
ปัญญาอันแหลมคมและกําลังกายอันสมบูรณ์ การทํางานคล้ายการว่ายนํ้าจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง หากรีบร้อนเกินไป    
อาจหมดแรงพ่ายแพ้ ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง แต่หากทําด้วยความเพียรพยายาม ทําอย่างต่อเนื่อง ทําอย่างสม่ําเสมอ      
ทําไปตลอดโดยไม่หยุด แต่ไม่หักโหม ค่อยๆ ทําไป ย่อมประสบผลสําเร็จในที่สุด ตัวอย่างความเพียรอันบริสุทธ์ิท่ีประกอบด้วย
ปัญญาที่แหลมคมจากตัวบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ดังนี้ 
 พวกพาณิชประมาณ 700 คน ขึ้นสู่เรือ เรือแล่นไปได้ 700 โยชน์ ใช้เวลา 7 วัน เรือแล่นด้วยกําลังคลื่นที่ร้ายกาจ   
ไม่อาจทรงตัวได้ แผ่นกระดานก็แตกด้วยกําลังคลื่น น้ําเข้ามาแต่ท่ีนั้นๆ เรือก็จมลงในกลางมหาสมุทร บรรดาบริวารพระมหาชนก 
กลัวมรณภัย ร้องไห้ครํ่าครวญ กราบไหว้เทวดาท้ังหลาย แต่พระมหาสัตว์ไม่ทรงกันแสง ไม่ทรงคร่ําครวญ ไม่ไหว้เทวดา
ท้ังหลาย พระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจม จึงคลุกน้ําตาลกรวดกับเนย เสวยจนเต็มท้อง แล้วชุบผ้าเนื้อเกลี้ยง 2 ผืน ด้วยนํ้ามัน
จนชุ่ม ทรงนุ่งให้ม่ัน ทรงยืนเกาะเสากระโดง ขึ้นยอดเสากระโดงเวลาเรือจม มหาชนเป็นภักษาแห่งปลาและเต่า น้ําโดยรอบมีสี
เหมือนโลหิต พระมหาสัตว์เสด็จไปทรงยืนที่ยอดเสากระโดง ทรงกําหนดทิศว่า เมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้ ก็กระโดดจากยอด
เสากระโดง ล่วงพ้นฝูงปลาและเต่าไปตกในที่สุด อุสภะหนึ่ง (70 เมตร) เพราะพระองค์มีพระกําลังมาก พระโปลชนก          
ได้สวรรคตในวันนั้นเหมือนกัน จําเดิมแต่นั้นพระมหาสัตว์เป็นไปอยู่ในคลื่นซ่ึงมีสีดังแก้วมณี เหมือนท่อนต้นกล้วยทอง ข้าม
มหาสมุทรอยู่ 7 วัน เหมือนว่ายข้ามวันเดียว (พระองค์ทรงสังเกตเวลานั้นว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ จึงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ําเค็ม 
ทรงสมาทานอุโบสถศีล) 
 พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีแก่นความคิดในการกระตุ้น
ให้ผู้อ่านเกิดความเพียรที่บริสุทธิ์ ซ่ึงเป็นพลังผลักดันชีวิตให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จอันย่ิงใหญ่ ความเพียรทําให้ผู้มีความเพียร
บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ ประสบชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ เป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญาอันแหลมคม มีกําลังกายสมบูรณ์
เป็นประการสําคัญ พระองค์มิได้มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนคิดว่าพระองค์คือพระมหาชนก หากแต่มีพระราชประสงค์ให้
ประชาชนเป็นดั่งพระมหาชนกที่มีความเพียรอันบริสุทธิ์ มีความอดทนต่อสู้ต่ออุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ เป็นหลักในการดําเนินชีวิต 
 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุป 
 จากการศึกษาตัวบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
ในประเด็นเกี่ยวกับความเพียรเป็นพลังนําสู่ความสําเร็จแห่งชีวิต  เร่ืองพระมหาชนกมีความงามในแก่นความคิดจากการกระตุ้น
ให้ผู้อ่านเกิดความเพียรที่บริสุทธิ์ ซ่ึงเป็นพลังผลักดันชีวิตให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จอันย่ิงใหญ่ ความเพียรทําให้ผู้มีความเพียร
บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ ประสบชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ เป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญาอันแหลมคม มีกําลังกายสมบูรณ์



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เป็นประการสําคัญ พระมหาชนกเป็นหนังสือที่มีคุณค่าและน่าสนใจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
สร้างให้พระมหาชนกเป็นตัวอย่างของความเพียรอันบริสุทธิ์ เป็นความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์ คือ ความเพียร
ท่ีจะกําจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงามให้บังเกิดขึ้น
และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่ง ความเพียรท้ังสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสําคัญต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน   
ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม 
 ความเพียรไม่ได้เกิดข้ึนอย่างโดดเด่ียว แต่ต้องเชื่อมโยงเข้ากับความรัก ความใส่ใจและการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ในลักษณะองค์รวมที่สัมพันธ์กัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาท สิ่งสําคัญให้ใคร่ครวญ เพราะโลกปัจจุบัน     
เป็นโลกท่ีส่ังสมอวิชชามาก เป็นโลกฉาบฉวยและวุ่นวาย จําเป็นต้องฝึกตนมากข้ึนหลายเท่าตัว เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ได้      
อย่างปกติสุข 
 ผลท่ีได้รับจากการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ผู้อ่านสามารถนําแก่นความคิดท่ีได้จากเรื่องไปประยุกต์และปรับใช้ในเรื่องของความเพียรพยายาม ความมุมานะบากบั่น     
การอดทนอดกลั้น สามารถกระตุ้นเตือนให้กล้าท่ีจะเผชิญปัญหานานัปการ กล้าและมีกําลังใจท่ีจะต่อสู้กับอุปสรรคโดย        
ไม่ย่อท้อ  

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะห์พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
ในประเด็นเกี่ยวกับความเพียรเป็นพลังนําสู่ความสําเร็จแห่งชีวิต พบว่า พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีแก่นความคิดในการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความเพียรที่บริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นพลังผลักดันชีวิตให้
ก้าวไปสู่ความสําเร็จอันย่ิงใหญ่ ความเพียรทําให้ผู้มีความเพยีรบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ ประสบชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ เป็นผู้สามารถ
พัฒนาตนเองให้เกิดปัญญาอันแหลมคม มีกําลังกายสมบูรณ์เป็นประการสําคัญ พระองค์มิได้มีพระราชประสงค์ให้ประชาชน 
คิดว่าพระองค์คือพระมหาชนก หากแต่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนเป็นดั่งพระมหาชนกที่มีความเพียรอันบริสุทธ์ิ มีความ
อดทนต่อสู้ต่ออุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ เป็นหลักในการดําเนินชีวิต ซ่ึงผู้อ่านสามารถนําแก่นความคิดท่ีได้จากเรื่องไปประยุกต์ 
และปรับใช้ในเรื่องของความเพียรพยายาม ความมุมานะบากบั่น การอดทนอดกลั้น สามารถกระตุ้นเตือนให้กล้าท่ีจะเผชิญ
ปัญหานานัปการ กล้าและมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ เหตุท่ีเป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะ 

1. สุนทรียภาพจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ท่ีมีความงามทั้งด้านแก่นความคิดและสํานวนภาษาที่
เรียบง่ายแต่ลึกซ้ึงกินใจสอดคล้องตามทฤษฎีสุนทรียภาพ ของ เอ็มมานูเอล คานท์ (Kant, Immanuel, 2001) กล่าวคือ  
ความงามทางด้านแก่นความคิดในเรื่องความเพียรอันบริสุทธิ์ท่ีเป็นพลังนําสู่ความสําเร็จแห่งชีวิต และทรงเลือกใช้ภาษาที่มี
ความงดงามเป็นภาษาความเปรียบให้เห็นภาพพจน์ เช่น   

แลดูมาแต่ไกลเห็นพระเทวีนั้น มีพระรูปงามย่ิงสมบูรณ์ด้วยความงามเป็นเลิศ ประทับอยู่ ณ ศาลานั้น ด้วยอานุภาพ
แห่งพระมหาสัตว์ผู้บังเกิดในพระครรภ์ของพระเทวี พอเห็นเท่านั้นก็เกิดสิเนหาราวกะว่าเป็นน้องสาวของตน ข้อความนี้เป็น
ความเปรียบให้เกิดภาพพจน์ 
 พระมหาสัตว์เป็นไปอยู่ในคลื่นซ่ึงมีสีดังแก้วมณี เหมือนท่อนต้นกล้วยทอง ข้ามมหาสมุทรด้วยกําลังพระพาหา    
พระมหาสัตว์ทางว่ายข้ามมหาสมุทรอยู่ 7 วัน เหมือนว่ายข้ามวันเดียว (พระองค์ทรงสังเกตเวลานั้นว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ     
จึงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ําเค็ม ทรงสมาทานอุโบสถศีล) ข้อความนี้เป็นความเปรียบให้เกิดภาพพจน์ 
 นางจึงอุ้มพระมหาสัตว์ขึ้นดุจคนยกกําดอกไม้ ใช้แขนท้ัง 2 ประคองให้นอนแนบทรวง พาเหาะไปในอากาศ     
เหมือนคนอุ้มลูกรักฉะนั้น ข้อความนี้เป็นความเปรียบให้เกิดภาพพจน์ 
 การใช้สํานวน เช่น ราชรถมาเกย หมายถึง โชคลาภหรือยศตําแหน่งมาถึงโดยไม่รู้ตัว 

นอกจากนี้สิ่งสําคัญที่น่าสนใจ คือ การบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติของพระโพธิสัตว์ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ 
และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหาชนกเป็นชาติท่ี 10 ในทศชาติชาดก แสดงให้เห็นถึงเรื่องวิริยบารมี (ความเพียร) 
ในสังคมปัจจุบันที่ผู้คนเร่งร้อนเร่งรีบ และต้องเผชิญอุปสรรคในชีวิตนานัปการ พระมหาชนกทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความ
เพียร แม้จะต้องตกอยู่กลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เป็นมหานทีสีทันดรซ่ึงมองไม่เห็นฝั่ง แต่ยังทรงว่ายน้ําเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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โดยไม่ย่อท้อและไม่สิ้นหวัง สิ่งที่ค้นพบหลังอ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้จบคือ อย่าได้ท้อถอยกับอุปสรรคและปัญหา แม้มี
มหาสมุทรขวางกั้น แต่ถ้ามีความเพียร สักวันจะผ่านพ้นอุปสรรคและประสบผลสําเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้อย่างแน่นอน การศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแนวคิดของปาริฉัตร ศาลิคุปต (2555) ท่ีว่า พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก
แสดงให้เห็นถึงเรื่องวิริยบารมีในสังคมปัจจุบันที่ต้องเผชิญอุปสรรคนานัปการโดยแท้ และเป็นไปในทํานองเดียวกับ สิริภาจุฑาภรณ์ 
มหิดล (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังล้านนาเรื่อง พระมหาชนก จากพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช สรุปได้ว่าแนวคิดของงานจิตรกรรมฝาผนังพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสําคัญกับความเพียรอันจะเป็นพลังนําสู่ความสําเร็จในชีวิตของบุคคล พระองค์มีพระราชประสงค์
ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ความสําคัญคือต้องการให้คนไทยทุกระดับมีความวิริยะอุตสาหะ (ความเพียร) และเรียนรู้เท่าทันสถานการณ์โลก      
ท่ีกําลังส่งผลกระทบด้านลบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนไทย พระองค์ทรงเน้นให้คนไทยพากเพียรในการศึกษาหาความรู้ การเห็น
ถึงความสําคัญของการศึกษาของคนไทยในทุกระดับชั้น ซ่ึงมีผลสําคัญต่อการพัฒนาชาติสู่ความสงบสุขร่มเย็นรู้จัก            
การพากเพียรพยายามและรู้จักบูรณาการภูมิปัญญาด้ังเดิมและองค์ความรู้ใหม่เข้าด้วยกันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ท้ังนี้ 
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก ทรงบําเพ็ญวิริยะบารมี เป็นที่ตั้ง ตลอดจน
สอดคล้องและเป็นไปในทํานองเดียวกับวีรยุทธ เทพนันท์ (2558), ฐิติพร พิพิธภักดี และคณะ (2543) และสุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร (2533) เห็นพ้องต้องกันว่า พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช      
ทรงเน้นหลักธรรมท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่ง คือ ความเพียร พระองค์ทรงบําเพ็ญธรรมทานอันย่ิงใหญ่ โดยทรง
พระราชทานหนังสือเรื่องพระมหาชนกเผยแพร่แก่มหาชน อุดมเลิศด้วยความเพียร  
 พระมหาชนกอาศัยความเพียรเป็นหลักในการดําเนินชีวิต จึงพาตัวรอดมาได้ตลอดเวลา ต่างมีความเห็นสอดคล้อง
ต้องกันว่า บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสะท้อนแนวคิดทางด้านการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
ว่าทรงนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้กล่อมเกลาทางการเมืองกับประชาชน พระมหาชนกเรื่องราวพระชาติท่ี 2        
ในทศชาติชาดกหรือสิบชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะแห่ง
ศากยวงศ์ เพื่อบําเพ็ญวิริยบารมี (ความเพียร) เป็นพลังนําพาชีวิตให้ประสบผลสําเร็จได้ในที่สุด เนื้อหาท่ีมีปรัชญาในการ
ปกครองแฝงอยู่โดยการดัดแปลงท่ีสําคัญประกอบด้วยการเปลี่ยนจากเทวดาเป็นมณีเมขลา การเป็นธรรมิกราชหรือราชาผู้ทรง
ธรรม (การประกอบพระราชกรณียกิจในโลกให้ครบถ้วนก่อนแสวงหาความหลุดพ้น) การยังประโยชน์ท่ีย่ังยืนกับการฟื้นฟูทาง
การเกษตรและการจัดต้ังปูทะเลย์มหาวิชชาลัย 

บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสะท้อนความหมายต่างๆ ท่ีผู้อ่านสามารถแปลความหมายได้อย่างกว้างขวาง     
ตามกรอบจินตนาการที่ผู้อ่านแต่ละคนไปถึง บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกชี้ให้เห็นถึงการเป็นกษัตริย์ท่ีดีต้องตั้งอยู่บน   
ความเพียรเป็นสําคัญ...บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสะท้อนถึงความเพียรของกษัตริย์เพื่อให้มหาชนหลุดพ้นจากโมหภูมิ 
โดยมหาชนต้องเข้าใจถึงการพึ่งตนเอง เพราะความเพียรไม่สามารถทําแทนกันได้ ผลของความเพียรต้องลงมือกระทํา ไม่ใช่
อาศัยแต่ความท่ีอยากให้เป็นไปหรือแม้กระทั่งการสวดอ้อนวอนต่อเทพยดาฟ้าดิน หากมหาชนต้องใช้ความเพียรอันบริสุทธิ์
ท่ีมาจากความตั้งใจจริงของตนเองประกอบกับการใช้สติปัญญาจึงจะล่วงพ้นความทุกขไ์ด้ 
 ความเพียรจากเหตุการณ์ท่ีพระมหาชนกเดินทางไปในทะเลสู่เมืองมิถิลา เม่ือถึงกลางทะเล เรือไม่สามารถทานแรง
คลื่นได้จึงแตกออก ผู้คนต่างจมน้ําตายบ้าง เป็นเหยื่อสัตว์ทะเลบ้าง พระมหาชนกทรงว่ายน้ําโดยกําหนดทิศทางแห่งกรุงมิถิลา
เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน คุณสมบัติเรื่องความเพียรตีความว่า ผู้ปกครองเหนือกว่ามหาชนที่ไร้เพียร เพราะมีความเพียร ทรงว่าย
น้ําเพื่อรักษาพระชนม์ชีพให้รอด ขณะมหาชนอื่นไร้เพียรต่างจมลงเป็นภักษาของสัตว์ทะเล ดังที่ กุสุมา รักษมณี (2550) 
อธิบายไว้ว่า พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 มีสารัตถะเรื่องการบําเพ็ญ   
ความเพียร เป็นสารัตถะหลักท่ีปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องในการดําเนินเรื่อง ในฉากที่พระมหาชนกต้องทรงว่ายน้ําอยู่กลาง
มหาสมุทร มีปูทะเลยักษ์มาช่วยหนุนพระบาทเป็นครั้งคราว ทําให้พระมหาชนกทรงรู้สึกเหมือนเหยียบพ้ืนทะเลได้ คล้ายๆ  
ใกล้ถึงฝั่ง ถ้าจะเปรียบปลาและเต่าเป็นภัยกลางมหาสมุทร ดังที่ปรากฏในตอนที่พระมหาชนกเรือล่มว่า มหาชนเป็นภักษาแห่ง
ปลาและเต่า ปูทะเลยักษ์ท่ีสู้กับปลาและเต่า ก็น่าจะหมายถึง สิ่งที่ช่วยให้พิชิตภัยน้ันได้ พระมหาชนกทรงรู้สึกเหมือนหยั่ง    



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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พ้ืนทะเลได้เป็นครั้งคราว จึงทรงมีแรงว่ายน้ําได้ถึง 7 วัน 7 คืน สิ่งท่ีหนุนพระมหาชนกให้ทรงมีแรงสู้ภัยคือ ความเพียรของ 
พระมหาชนกเอง ซ่ึงอุปมาด่ังปูทะเลยักษ์ท่ีช่วยหนุนพระบาทพระมหาชนก เม่ือพิจารณารูปลักษณ์ของปูทะเล จะเห็นก้ามท้ังคู่
ท่ีชูขึ้นเหมือนแขนที่กํายําแข็งแรง มีขา 5 คู่ท่ีทําให้เคลื่อนไหวได้ว่องไวและมั่นคง และมีตาท่ีมองเห็นรอบด้าน เหมาะที่จะเป็น
ตัวแทนของสัตว์ท่ีมีความเพียรพยายามที่จะวิ่งไปข้างหน้าและเผชิญกับอันตราย ในตอนท้ายเรื่องของพระราชนิพนธ์        
พระมหาชนกทรงเล่าเรื่องการผจญภัยในมหาสมุทรให้พราหมณ์ทิศามาโมกข์ฟัง แล้วทรงสรุปว่าสิ่งที่ช่วยหนุนพระบาทขณะ
ทรงว่ายน้ํานั้นที่แท้เป็นปูทะเลยักษ์นั้นเอง 

เมื่อพระมหาชนกทรงดําริท่ีจะตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์สําหรับผู้ท่ีขาดทั้งความรู้วิชาการ ท้ังความรู้ท่ัวไป
คือสํานึกธรรมดานั้น พระมหาชนกทรงรําลึกถึงชื่อปูทะเล จึงเรียกชื่อสถาบันว่า ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ปูทะเลจึงมีความหมาย
เกี่ยวข้องทั้งความเพียรและการแสวงหาปัญญา ซ่ึงหากพิจารณาตามหลักการดําเนินชีวิตแล้ว จะเห็นว่าเป็นคุณสมบัติท่ีเกื้อกูลกัน 
คนที่ขยันหมั่นเพียรแต่ไม่มีปัญญาอาจจะทํางานได้มาก แต่มักจะขาดคุณภาพ ส่วนคนที่มีปัญญาแต่ขาดความเพียรก็จะมี
โอกาสก้าวหน้าได้ยาก 
 แก่นความคิดเรื่องความเพียร ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ                        
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสท่ีพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยในโอกาสต่างๆ เช่น พระบรมราโชวาท พระราชทาน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคารสวนอัมพร วันที่ 10 ธันวาคม 2522 
 "ความเพียรที่จะเป็นกําลังได้ต้องมีลักษณะแข็งกล้า ไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วยอุปสรรคด้วยความยากลําบาก    
เหน็ดเหนื่อยประการใดๆ หากแต่อุตสาหะพยายามกระทําเรื่อยไปไม่ถอยหลัง แม้หยุดมือก็ยังพยายามติดต่อไปไม่ทอดธุระ 
กําลังความเพียรจึงทําให้การงานไม่ชะงักล่าช้า มีแต่ดําเนินรุดหน้าเป็นลําดับไปจนบรรลุความสําเร็จ โดยไม่มีสิ่งใดจะยับย้ัง
ขัดขวางได้" 
 พระราชดํารัสเรื่องความเพียร พระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2539 ณ พระที่นั่งกาญจนาภิเษก 
 การทํางานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยากถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากท่ีจะให้สําเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ การ
ฝึกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆ จะรู้สึกเหนื่อยลําบาก แต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้วก็จะกลับเป็นพลังสําคัญ ท่ีคอยกระตุ้น
เตือนให้ทํางานอย่างจริงจังด้วยใจร่าเริงและเมื่อใดพลังของความเพียรนั้นเกิดข้ึน เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สําเร็จได้โดยง่าย
และรวดเร็ว 
 พระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวันท่ี 21 
มิถุนายน 2522 
 ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้พระราชนิพนธ์
ผ่านเรื่อง พระมหาชนก ซ่ึงเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ผู้มีความเพียรพยายาม แม้จะไม่เห็นฝั่ง ก็ยังคงว่ายต่อไป เพราะว่าถ้า
ไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารของปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ําไป คือ ความมุมานะ ความวิริยะ
ในทางที่ถูกท่ีควรวิริยะ หมายถึง ความเพียร ความพยายาม ความกล้าท่ีจะลงมือทํากําลังแห่งความเพียรซ่ึงจะเป็นพลังนําพา
ไปสู่ผลสําเร็จตามประสงค์ เริ่มจากการลงมือทําด้วยความรัก ทําด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ทําอย่างมีความหวังจน
พบกับผลสําเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้  

2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นตัวอย่างของความเพียรอันบริสุทธ์ิ 
จากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์ พระองค์ทรงมีความเพียรอันบริสุทธิ์ ทรงทุ่มเทกําลัง     

พระวรกาย กําลังพระสติปัญญาเพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นนักวิจัยและนักพัฒนา ทรงค้นคว้าทดลอง
ซํ้าแล้วซํ้าเล่าจนกว่าจะประสบผลสําเร็จตามที่ทรงมุ่งหวัง ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 
การศาสนา การประดิษฐ์ การประพันธ์ การศึกษา การดนตรี เป็นต้น การที่ผู้อ่านสามารถนําแก่นความคิดท่ีได้จากเรื่อง       
ไปประยุกต์และปรับใช้ในเรื่องของความเพียรพยายาม ความมุมานะบากบั่น การอดทนอดกลั้น สามารถกระตุ้นเตือนให้กล้า  
ท่ีจะเผชิญปัญหานานัปการ กล้าและมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ เหตุท่ีเป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรู้ซ้ึงถึงแก่นแท้ของสิ่งท่ีทรงศึกษา สิ่งท่ีทรงเรียนรู้ สิ่งท่ีทรงปฏิบัติ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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พระองค์ทรงศึกษาทุกอย่างอย่างลึกซ้ึง ทรงมีระบบในการจัดการกับสิ่งท่ีทรงกระทําโดยทรงยึดม่ันในความเพียรอันบริสุทธิ์ 
เป็นหลักการในการทรงงานความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ได้พระราชนิพนธ์ผ่านเรื่อง พระมหาชนก ซ่ึงเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ผู้มีความเพียรพยายาม แม้จะไม่เห็นฝั่ง ก็ยังคง   
ว่ายต่อไป เพราะว่าถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารของปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ําไป คือ ความมุมานะ 
ความวิริยะในทางที่ถูกท่ีควรความเพียร ความพยายาม ความกล้าท่ีจะลงมือทํากําลังแห่งความเพียรซ่ึงจะเป็นพลังนําพาไปสู่
ผลสําเร็จตามประสงค์ เริ่มจากการลงมือทําด้วยความรัก ทําด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ทําอย่างมีความหวังจน   
พบกับผลสําเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงความเพียรอันบริสุทธ์ิ เป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังในทั่วทุกภูมิภาคของไทยและเป็นเรื่องทีให้คติชีวิต
โดยเฉพาะความเพียรเป็นพลังนําไปสู้ความสําเร็จของชีวิต มีถ้อยคําภาษาเรียบง่าย สละสลวย ซ่ึงถือเป็นหนังสือศักดิ์สิทธ์ิ    
เล่มหนึ่งของไทยและในสังคมโลก สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาวรรณศิลป์หรือกวีนิพนธ์ของพระองค์      
จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไทยจะมองข้ามมิได้ 

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ควรศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ในประเด็นอื่นๆ เช่น ลักษณะการใช้สํานวนภาษาเป็นต้น 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยในครั้งต่อไป  

ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากพระราชนิพนธ์
เรื่องอื่นๆ 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 
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การลดความผิดพลาดของปริมาณสินค้าคงคลังในระบบกบัยอดจํานวนจรงิไม่ตรงกัน     
โดยการปรบัปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายและจัดเก็บ 

Reducing Inventory Record Inaccuracy by Improving Put Away and                      
Dispatch Procedures 
สุชาดา สุขใจ, กิตินันธ์ มากปรางค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยการลดความผิดพลาดของปริมาณสินค้าคงคลังในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน โดยการ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้า CAF (Cold Aseptic Filling) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อลดความ
ผิดพลาดของวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน (2) เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการจ่าย และการคืน
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดทําเป็นผังการไหลของกระบวนการ (Flow Chart)                
เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการทํางานในลักษณะของรูปภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ และทําเป็นคู่มืออธิบายขั้นตอนการทํางาน 
(Work Instruction) เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุง
มีรายการสินค้าท้ังหมด 58 SKUs พบว่าข้อมูลจํานวนสินค้าไม่ตรงกับในระบบมี 11 SKUs คิดเป็น 18.97% ของ 
SKUs ท้ังหมด และหลังการปรับปรุงมีรายการสินค้าท้ังหมด 61 SKUs พบว่า ข้อมูลจํานวนสินค้าไม่ตรงกับในระบบ
มี 3 SKUs คิดเป็น 4.92% ของ SKUs ท้ังหมด แต่ยังคงมีสินค้าท่ีไม่ตรงกับยอดในระบบ เนื่องจากสินค้าเป็นฉลาก
สินค้า ท่ีต้องใช้การนับโดยการชั่งน้ําหนักสินค้า และหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นจํานวนชิ้น ทําให้เกิดความผิดพลาดในการ
นับได้ ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางให้ตรวจนับสินค้าเป็นประจําทุกวันเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง 
และปรับเปลี่ยนจํานวนสินค้าทุกคร้ังเมื่อมีสินค้าในระบบกับจํานวนจริงไม่ตรงกัน เพื่อปรับปรุงจํานวนสินค้าให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และจัดทําแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสินค้าเสียหาย 
คําสําคัญ: ความผิดพลาด, สินค้าคงคลัง,การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 

 The research on inaccuracy reduction of inventory in the system that did not match with 
the real number by improving the procedure of CAF (Cold Aseptic Filling) aimed to reduce raw 
material/packing errors in the system that unmatched with real quantities and to improve the 
process of raw material/packaging disbursement and returning to be more effective by designing 
a flow chart of the process to study the working procedure in the form of image and symbols. 
Then, made a manual to explain work instruction to help employees understand the working 
process more. Data collection before improving the procedure consisted of 58 SKUs of goods. 
The results showed that there were 11 SKUs. That did not matched with in the system; which 
was 18.97% of all SKUs. Data after improving the procedure included 61 SKUs. The result found 
that there were three SKUs. that did not matched with in the system; which was 4.92% of all 
SKUs. Though the procedure was improved, there were still unmatched products in the system. 
Because they were labeled-products needed to be counted by weighing and found the average 
of each piece, which caused errors in counting the products. The researcher, therefore, proposed 
the guideline of daily counting routine to monitor inventory movement and adjust number of 
goods once there was any unmatched products in the system with the real quantity in order to 
always update product number. And also made a form to record damage goods.   
Keywords: Mistake, Inventory, Work instruction 
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การลดความผิดพลาดของปริมาณสินค้าคงคลังในระบบกบัยอดจํานวนจรงิไม่ตรงกัน     
โดยการปรบัปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายและจัดเก็บ 

Reducing Inventory Record Inaccuracy by Improving Put Away and                      
Dispatch Procedures 
สุชาดา สุขใจ, กิตินันธ์ มากปรางค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยการลดความผิดพลาดของปริมาณสินค้าคงคลังในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน โดยการ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้า CAF (Cold Aseptic Filling) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อลดความ
ผิดพลาดของวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน (2) เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการจ่าย และการคืน
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดทําเป็นผังการไหลของกระบวนการ (Flow Chart)                
เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการทํางานในลักษณะของรูปภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ และทําเป็นคู่มืออธิบายขั้นตอนการทํางาน 
(Work Instruction) เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุง
มีรายการสินค้าท้ังหมด 58 SKUs พบว่าข้อมูลจํานวนสินค้าไม่ตรงกับในระบบมี 11 SKUs คิดเป็น 18.97% ของ 
SKUs ท้ังหมด และหลังการปรับปรุงมีรายการสินค้าท้ังหมด 61 SKUs พบว่า ข้อมูลจํานวนสินค้าไม่ตรงกับในระบบ
มี 3 SKUs คิดเป็น 4.92% ของ SKUs ท้ังหมด แต่ยังคงมีสินค้าท่ีไม่ตรงกับยอดในระบบ เนื่องจากสินค้าเป็นฉลาก
สินค้า ท่ีต้องใช้การนับโดยการชั่งน้ําหนักสินค้า และหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นจํานวนชิ้น ทําให้เกิดความผิดพลาดในการ
นับได้ ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางให้ตรวจนับสินค้าเป็นประจําทุกวันเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง 
และปรับเปลี่ยนจํานวนสินค้าทุกคร้ังเมื่อมีสินค้าในระบบกับจํานวนจริงไม่ตรงกัน เพื่อปรับปรุงจํานวนสินค้าให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และจัดทําแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสินค้าเสียหาย 
คําสําคัญ: ความผิดพลาด, สินค้าคงคลัง,การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 

 The research on inaccuracy reduction of inventory in the system that did not match with 
the real number by improving the procedure of CAF (Cold Aseptic Filling) aimed to reduce raw 
material/packing errors in the system that unmatched with real quantities and to improve the 
process of raw material/packaging disbursement and returning to be more effective by designing 
a flow chart of the process to study the working procedure in the form of image and symbols. 
Then, made a manual to explain work instruction to help employees understand the working 
process more. Data collection before improving the procedure consisted of 58 SKUs of goods. 
The results showed that there were 11 SKUs. That did not matched with in the system; which 
was 18.97% of all SKUs. Data after improving the procedure included 61 SKUs. The result found 
that there were three SKUs. that did not matched with in the system; which was 4.92% of all 
SKUs. Though the procedure was improved, there were still unmatched products in the system. 
Because they were labeled-products needed to be counted by weighing and found the average 
of each piece, which caused errors in counting the products. The researcher, therefore, proposed 
the guideline of daily counting routine to monitor inventory movement and adjust number of 
goods once there was any unmatched products in the system with the real quantity in order to 
always update product number. And also made a form to record damage goods.   
Keywords: Mistake, Inventory, Work instruction 
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          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา  
 สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่ง    
ซ่ึงธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นการมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็น
ปัญหากับธุรกิจ ท้ังในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย 
นอกจากนี้ยังทําให้สูญเสียโอกาสในการนําเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ (ก่อเกียรติ วิริยะ
กิจพัฒนาและมาลัย ม่วงเทศ, 2551) 
 สินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ท่ีควรเอาใจใส่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจนับวัตถุดิบคือความไม่แม่นยํา
ของวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่อการผลิต สินค้าคงคลังไม่ตรงกับระบบ ทําให้ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ 
(Stock Out) หรือต่ํากว่าปริมาณสินค้าคงคลังที่กําหนดไว้ (Minimum Stock) และปริมาณสินค้าคงคลังเกินระบบที่
กําหนดไว้ (Maximum Stock) ทําให้พ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บวัตถุดิบ และเป็นสาเหตุท่ีทําให้สูญเสียโอกาสใน
การขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และอาจสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด และถ้าสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญการ
ดําเนินงานทั้งการผลิต และการขายก็อาจจะต้องหยุดชะงัก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคต
ได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นการจัดการระบบสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะการจัดการคลังสินค้า ซ่ึงเป็นกิจกรรม
สนับสนุนที่ทําให้การรับ การจัดเกบ็ และการจ่ายวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการคลังสินค้าท่ีดี
จะทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง การกําหนดตําแหน่ง   
การจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เพ่ือให้สามารถหยิบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารสินค้าคงคลัง     
มีประสิทธิภาพมากขึ้น คลังสินค้าของบริษัท โอเอ เทรดดิ้ง จํากัดแผนกคลังสินค้า CAF มีการจัดเก็บ 2 ประเภท 
ได้แก่ คลังสินค้าวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อจ่ายให้กับกระบวนการผลิต และคลังสินค้าสําเร็จรูป
สําหรับจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้า จากการศึกษาการดําเนินงานของคลังสินค้าพบว่า 
จํานวนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ในระบบกับยอดจํานวนจริงไมต่รง 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการจ่าย และการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลดความผิดพลาดของขั้นตอนการเบิกจ่ายวัตถุดิบ 
 
ระเบยีบวิธีการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

นําทฤษฎีผังการไหลของกระบวนการ และทฤษฎีวิธีการปฏิบัติงานมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 

ศึกษาข้ันตอนการทํางานและปัญหาของบริษัท

วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

ศึกษาเครื่องมือและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

เก็บรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

วิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาขั้นตอนการทํางานและปัญหา 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาปัญหา สินค้าในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน โดยการศึกษาขั้นตอน
กระบวนการทํางานของการจ่าย และการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ และทําการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใช้แผนผัง
ก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ผู้วิจัยได้การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีนําท่ีใช้ทําการวิจัย ดังนี้ 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอน
กระบวนการทํางานในขั้นตอนการจ่าย และการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ และเช็คจํานวนสต็อกสินค้าในคลังสินค้า 
เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวนสินค้าในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน 
3. นําเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีผังการไหลของกระบวนการ (Flow Chart) และทฤษฎีวิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้ันตอนการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. วิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลก่อน และหลังการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานการจ่าย และการคืนวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์ 
เพื่อนํามาทําการเปรียบเทียบกัน เพื่อเตรียมทําการสรุปผล 
 
ผลการวิจัย 

จากการตรวจนับรายการสินค้าท้ังหมด 58 SKUs พบว่าข้อมูลของจํานวนสินค้าไม่ตรงกับในระบบ          
มี 11 SKUs คิดเป็น 18.97% ของ SKUs ท้ังหมด จะเห็นว่าจํานวนสินค้าท่ีมีอยู่ในระบบมีน้อยกว่ายอดจํานวนจริง
ของสินค้าท่ีนับได้ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากการตัดยอดสินค้าในระบบผิดพลาด หรือการคืนสินค้ากลับจากฝ่ายผลิต
ไม่มีใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) ทําให้จํานวนสินค้าท่ีมีอยู่ในระบบกับยอดจํานวนสินค้าจริงไม่ตรงกัน    
ดังข้อมูลสรุปในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลสินค้าก่อนการปรับปรุง ห้อง 1311-1313 

 
 
 
 
 
 
 

 จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้า CAF (Cold Aseptic Filling) มีการดําเนินการ
เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง เช่น การรับ การจ่าย และการคืนมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทกรณีศึกษา มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป ก่อนการปรับปรุง 
สินค้าในระบบ (SKUs) 58 
สินค้าท่ีไม่ตรงกับในระบบ (SKUs) 11 
เปอร์เซ็นต์ SKUs สินค้าท่ีไม่ตรงกัน 18.97% 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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1. ศึกษาขั้นตอนการทํางานและปัญหา 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาปัญหา สินค้าในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน โดยการศึกษาข้ันตอน
กระบวนการทํางานของการจ่าย และการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ และทําการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใช้แผนผัง
ก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ผู้วิจัยได้การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีนําท่ีใช้ทําการวิจัย ดังนี้ 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอน
กระบวนการทํางานในขั้นตอนการจ่าย และการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ และเช็คจํานวนสต็อกสินค้าในคลังสินค้า 
เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวนสินค้าในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน 
3. นําเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีผังการไหลของกระบวนการ (Flow Chart) และทฤษฎีวิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. วิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลก่อน และหลังการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานการจ่าย และการคืนวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์ 
เพื่อนํามาทําการเปรียบเทียบกัน เพื่อเตรียมทําการสรุปผล 
 
ผลการวิจัย 

จากการตรวจนับรายการสินค้าท้ังหมด 58 SKUs พบว่าข้อมูลของจํานวนสินค้าไม่ตรงกับในระบบ          
มี 11 SKUs คิดเป็น 18.97% ของ SKUs ท้ังหมด จะเห็นว่าจํานวนสินค้าท่ีมีอยู่ในระบบมีน้อยกว่ายอดจํานวนจริง
ของสินค้าท่ีนับได้ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากการตัดยอดสินค้าในระบบผิดพลาด หรือการคืนสินค้ากลับจากฝ่ายผลิต
ไม่มีใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) ทําให้จํานวนสินค้าท่ีมีอยู่ในระบบกับยอดจํานวนสินค้าจริงไม่ตรงกัน    
ดังข้อมูลสรุปในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลสินค้าก่อนการปรับปรุง ห้อง 1311-1313 

 
 
 
 
 
 
 

 จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้า CAF (Cold Aseptic Filling) มีการดําเนินการ
เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง เช่น การรับ การจ่าย และการคืนมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทกรณีศึกษา มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป ก่อนการปรับปรุง 
สินค้าในระบบ (SKUs) 58 
สินค้าท่ีไม่ตรงกับในระบบ (SKUs) 11 
เปอร์เซ็นต์ SKUs สินค้าท่ีไม่ตรงกัน 18.97% 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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1. ขั้นตอนการจ่ายวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ก่อนการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการไหลการจ่ายวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ก่อนการปรับปรุง 

 
หมายเหตุ  ขั้นตอนการทํางานที่จะทําการปรับปรุง 
 ขั้นตอนการทํางานเดิม 
 

จากภาพที่ 2 ขั้นตอนการจ่ายวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ปัญหาที่พบเกิดจากขั้นตอนการจัดเตรียมและส่งมอบ 
พนักงานไม่มีการตรวจสอบฉลากสินค้ากับใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ทําให้เกิด
การจ่ายสินค้าผิดวันที่ ไม่ได้จ่ายสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) จ่ายสินค้าขาดและมีพนักงานจ่ายสินค้าหลายคน 
ทําให้เกิดการจ่ายสินค้าซํ้ากันและขั้นตอนการตัดยอด/บันทึกข้อมูลลงในระบบ เจ้าหน้าท่ีคีย์ข้อมูลตัดยอดสินค้า   
ในระบบผิดพลาด เช่น การใส่ตัวเลขจํานวนเบิกผิด หรือการใส่เลขวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ผิด ทําให้สินค้าในระบบกับ
ยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน 

 

 

 
 

 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ฝ่ายผลิตส่งใบเบิก/คืน/โอนสนิค้า 
(Reservation)

ตรวจสอบใบเบิก/คืน/โอนสินค้า 
(Reservation) เช็คยอดในระบบ 

และลงฺ Batch สนิค้า 

จัดเตรียมและส่งมอบวัตถุดิบ/ 
บรรจุภัณฑ์

ตรวจนับและรับ
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ 

ตัดยอด/บันทึกข้อมูล การจ่าย
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

แจ้งผู้ขอเบิกแก้ไขเอกสาร 

แจ้งคลังสินค้าดําเนินการแก้ไข

ลงชื่อผู้รับในใบเบิก (Reservation) 

2. ขั้นตอนการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ก่อนการปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการไหลการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ก่อนการปรับปรุง 
 
หมายเหตุ  ขั้นตอนการทํางานที่จะทําการปรับปรุง 
 ขั้นตอนการทํางานเดิม 
 
 จากภาพท่ี 3 ขั้นตอนการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ปัญหาที่พบเกิดจากการคืนสินค้าและเอกสารใบเบิก/
คืน/โอนสินค้า (Reservation) มาไม่พร้อมกันทําให้ขั้นตอนการทํางานซับซ้อนและเสี่ยงต่อสินค้าเกิดการสูญหาย 
และพนักงานตรวจสอบไม่มีการตรวจนับสินค้าท่ีต้องชั่งน้ําหนักอีกครั้งกับเอกสารใบเบิก/คืน/โอนสินค้า 
(Reservation) ว่าถูกต้องตรงกันหรอืไม่ ทําให้ทําให้สินค้าในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน 
 จากนั้นจึงได้ทําการการวิเคราะห์ปัญหาแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาดังแสดงในภาพที่ 4 วัตถุดิบ/
บรรจุภัณฑ์ในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน ซ่ึงมาจากสาเหตุ 4 สาเหตุหลัก ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

ฝ่ายผลิตส่งคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ 

ลงชื่อผู้รับสินค้าในใบ/เบิกคืน/โอน
สินค้า (Reservation) 

บันทึกข้อมูล การคืนสินค้า 
เข้าระบบ SAP 

แจ้งผู้คืนสนิค้าแก้ไขเอกสาร 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

จัดเก็บสินค้าตาม Location 
ที่กําหนดไว ้

ฝ่ายผลิตส่งเอกสารใบเบิก/คืน/โอน
สินค้า(Reservation) 

ตรวจนับสินค้าตามจํานวน
เอกสารใบเบิก/คืนโอนสินค้า 

(Reservation) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2. ขั้นตอนการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ก่อนการปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการไหลการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ก่อนการปรับปรุง 
 
หมายเหตุ  ขั้นตอนการทํางานที่จะทําการปรับปรุง 
 ขั้นตอนการทํางานเดิม 
 
 จากภาพท่ี 3 ขั้นตอนการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ปัญหาที่พบเกิดจากการคืนสินค้าและเอกสารใบเบิก/
คืน/โอนสินค้า (Reservation) มาไม่พร้อมกันทําให้ขั้นตอนการทํางานซับซ้อนและเสี่ยงต่อสินค้าเกิดการสูญหาย 
และพนักงานตรวจสอบไม่มีการตรวจนับสินค้าท่ีต้องชั่งน้ําหนักอีกครั้งกับเอกสารใบเบิก/คืน/โอนสินค้า 
(Reservation) ว่าถูกต้องตรงกันหรอืไม่ ทําให้ทําให้สินค้าในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน 
 จากนั้นจึงได้ทําการการวิเคราะห์ปัญหาแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาดังแสดงในภาพที่ 4 วัตถุดิบ/
บรรจุภัณฑ์ในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน ซ่ึงมาจากสาเหตุ 4 สาเหตุหลัก ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

ฝ่ายผลิตส่งคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ 

ลงชื่อผู้รับสินค้าในใบ/เบิกคืน/โอน
สินค้า (Reservation) 

บันทึกข้อมูล การคืนสินค้า 
เข้าระบบ SAP 

แจ้งผู้คืนสนิค้าแก้ไขเอกสาร 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

จัดเก็บสินค้าตาม Location 
ที่กําหนดไว ้

ฝ่ายผลิตส่งเอกสารใบเบิก/คืน/โอน
สินค้า(Reservation) 

ตรวจนับสินค้าตามจํานวน
เอกสารใบเบิก/คืนโอนสินค้า 

(Reservation) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

346

วิธีการ (Method)  
 พนักงานข้ามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น Data RM/PM ตัดยอดในระบบก่อนจ่ายสินค้า และพนักงาน   
ลืมจ่ายสินค้าจ่ายสินค้าเบิกด่วนไม่มีใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) ทําให้ไม่ได้ตัดยอดสินค้าในระบบ ฝ่ายผลิต
คืนสินค้าให้คลังสินค้า ไม่มีใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) ทําให้ไม่ได้บันทึกยอดรับสินค้าเข้าในระบบ  

พนักงาน (Man) 
 พนักงานขาดทักษะ ความรู้ ความชํานาญ และความรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน และมีการผลัดเปลี่ยน
ช่วงเวลาในการทํางานเป็น 2 ช่วงในการปฏิบัติงาน จึงทําให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายสินค้า เช่น การจ่ายสินค้า
เกินจํานวนท่ีเบิก จ่ายสินค้าซํ้ากัน เนื่องจากมีพนักงานจ่ายสินค้าหลายคน ทําให้เกิดการจ่ายสินค้าซํ้ากัน ตัดยอด
สินค้าในระบบผิดพลาด และพนักงานจ่ายสินค้าไม่มีการตรวจสอบฉลากสินค้ากับใบเบิก/คืน/โอนสินค้า 
(Reservation) ก่อนการจ่ายสินค้า ทําให้เกิดการจ่ายสินค้าผิดวันที่ ไม่ได้จ่ายแบบเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)  

วัตถุดิบ (Material) 
 สินคา้ท่ีจัดเก็บในคลังสินค้ามีจํานวนมาก และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อาจทําให้พนักงานเกิดความสับสน
ในการหยิบสินค้าได้ 

สภาพแวดล้อม (Environment) 
 เนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บสินค้ามีจํากัด ทําให้การจัดเก็บสินค้าปะปนกัน ทําให้พนักงานหยิบสินค้าผิด 

 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง 
1. ขั้นตอนการจ่ายวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์หลังการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอเบิกส่งใบเบิก/คืน/โอนสินค้า 
(Reservation) 

ตรวจสอบใบเบิก/คืน/โอนสินค้า 
(Reservation) และเช็คยอดใน
ระบบ และลง Batch สินค้า 

จัดเตรียมสินค้า ตามใบเบิก/คืน/โอน
สินค้า (Reservation) 

แจ้งผู้ขอเบิกดําเนนิการ
แก้ไขเอกสาร 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ลงชื่อผู้จ่ายในใบเบิก/คืน/โอน
สินค้า (Reservation) 

แจ้ง Forklift เปลี่ยนหรือ
จ่ายสินค้าเพิ่ม 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ และตรวจนับ
สินค้าตามใบเบิก/คืน/โอน
สินค้า (Reservation) 

ไม่ถูกต้อง 

ครบ/ถูกต้อง 

ลงชื่อผู้รับในใบเบิก/คืน/โอน
สินค้า (Reservation) 

ตรวจนับและตรวจสอบสินค้า
ตามใบเบิก/คืน/โอนสินค้า

(Reservation) 
แจ้งคลังสินค้าดําเนินการเปลี่ยน
สินค้าหรือจ่ายสินค้าเพิ่ม 

ไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง 

นําสินค้าส่งขึ้นลิฟต์ 

 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการไหลการจ่ายวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์หลังการปรับปรุง 

หมายเหตุ    ขั้นตอนการทํางานที่ได้ปรับปรุง 
    ขั้นตอนการทํางานเดิม 

 จากภาพท่ี 5 การจ่ายสินค้า เป็นการเลือกหยิบสินค้าจากพ้ืนที่ต่างๆ มาจัดเตรียมไว้ยังพื้นที่รอการจัดส่ง
สินค้า และผู้วิจัยได้เพิ่มข้ันตอนการตรวจสอบสินค้า ว่าตรงตามเอกสารใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) หรือ
ตรงตามความต้องการของผู้ขอเบิก และขั้นตอนการทวนเช็คยอดสินค้าในระบบ SAP ว่าถูกต้องตามเอกสารใบเบิก/
คืน/โอนสินค้า (Reservation) ถ้าไม่ถูกต้องก็แจ้ง เจ้าหน้าท่ีคีย์ข้อมูลดําเนินการแก้ไขในระบบ SAP ให้ถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดในการจ่ายสินค้าผิด และการตัดสต็อกในระบบผิดพลาด และมีการสุ่มตรวจเช็คสต็อกเป็น
ประจําทุกวัน เพื่อเช็คสินค้าในระบบกับสินค้าจริงที่นับได้ว่าถูกต้องตรงกัน ถ้าสินค้าจริงที่นับได้กับในระบบไม่ตรงกัน 
ก็แจ้งเจ้าหน้าท่ีคีย์ข้อมูลดําเนินการแก้ไขยอดในระบบ โดยอ้างอิงจากจาํนวนจริงที่นับได้ 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

โอนยอดสินค้าในระบบ SAP ให้ผู้ขอเบิก ตาม
จํานวนในใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) 

ทวนเช็คการโอนยอดสินค้าในระบบ SAP  
ตามใบเบิก/คืน/โอน (Reservation) 

แจ้ง Data RM/PM 
ดําเนินการแก้ไข 

แจ้ง Data RM/PM ดําเนินการ
แก้ไข ยอดในระบบ 

ปรับปรุงข้อมูลใบบันทึกรายการสินค้า (Stock Card) 

ตรวจนับสินค้าและสรุปยอดให้
ตรงตามระบบ SAP 

ถูกต้อง 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

349

 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการไหลการจ่ายวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์หลังการปรับปรุง 

หมายเหตุ    ขั้นตอนการทํางานที่ได้ปรับปรุง 
    ขั้นตอนการทํางานเดิม 

 จากภาพท่ี 5 การจ่ายสินค้า เป็นการเลือกหยิบสินค้าจากพ้ืนที่ต่างๆ มาจัดเตรียมไว้ยังพื้นที่รอการจัดส่ง
สินค้า และผู้วิจัยได้เพิ่มข้ันตอนการตรวจสอบสินค้า ว่าตรงตามเอกสารใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) หรือ
ตรงตามความต้องการของผู้ขอเบิก และขั้นตอนการทวนเช็คยอดสินค้าในระบบ SAP ว่าถูกต้องตามเอกสารใบเบิก/
คืน/โอนสินค้า (Reservation) ถ้าไม่ถูกต้องก็แจ้ง เจ้าหน้าท่ีคีย์ข้อมูลดําเนินการแก้ไขในระบบ SAP ให้ถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดในการจ่ายสินค้าผิด และการตัดสต็อกในระบบผิดพลาด และมีการสุ่มตรวจเช็คสต็อกเป็น
ประจําทุกวัน เพื่อเช็คสินค้าในระบบกับสินค้าจริงที่นับได้ว่าถูกต้องตรงกัน ถ้าสินค้าจริงที่นับได้กับในระบบไม่ตรงกัน 
ก็แจ้งเจ้าหน้าท่ีคีย์ข้อมูลดําเนินการแก้ไขยอดในระบบ โดยอ้างอิงจากจาํนวนจริงที่นับได้ 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

โอนยอดสินค้าในระบบ SAP ให้ผู้ขอเบิก ตาม
จํานวนในใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) 

ทวนเช็คการโอนยอดสินค้าในระบบ SAP  
ตามใบเบิก/คืน/โอน (Reservation) 

แจ้ง Data RM/PM 
ดําเนินการแก้ไข 

แจ้ง Data RM/PM ดําเนินการ
แก้ไข ยอดในระบบ 

ปรับปรุงข้อมูลใบบันทึกรายการสินค้า (Stock Card) 

ตรวจนับสินค้าและสรุปยอดให้
ตรงตามระบบ SAP 

ถูกต้อง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2. ขั้นตอนการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์หลังการปรับปรุง  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการไหลการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์หลังการปรับปรุง 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ผู้คืนสินค้าส่งใบเบิก/คืน/โอน
สินค้า (Reservation)และสินค้า 

ตรวจสอบใบเบิก/ 
คืน/โอนสินค้าและตรวจเช็คจํานวน
สินค้าตามใบเบิก/คืน/โอนสินค้า 

(Reservation) 

ไม่ผ่าน
แจ้งผู้คืนสนิค้าดําเนินการ

แก้ไข 

ลงชื่อผู้รับสินค้าในใบเบิก/คืน/โอนสินค้า 
(Reservation) 

จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ทีก่ําหนดไว ้

บันทึกข้อมูลการคืนสินค้าในระบบ SAP 

ทวนเช็คยอดการคืนสินค้าในระบบ SAP 
ตามใบเบิก/คืน/โอน (Reservation) 

แจ้ง Data RM/PM 
ดําเนินการแก้ไข 

ตรวจนับจํานวนสนิค้าและสรุป
ยอดให้ตรงตามระบบ SAP 

ปรับปรุงข้อมูลใบบันทึกรายการสินค้า (Stock Card) 

แจ้ง Data RM/PM ดําเนิน 
การแก้ไข ยอดในระบบ SAP 

ผ่าน 

หมายเหตุ 
 

ขั้นตอนการทํางานท่ีได้ปรับปรุง 
ขั้นตอนการทํางานเดิม 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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จากภาพที่ 6 การคืนสินค้า เป็นการคืนสินค้าท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อนํามาจัดเก็บไว้ใน
คลังสินค้า ผู้วิจัยได้รวมขั้นตอนการการส่งคืนสินค้า และใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) ไว้ด้วยกันเพื่อลด
ขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซ้อน และเพื่อป้องกันสินคา้เกิดสูญหาย และการตรวจนับสินค้าท่ีต้องมีการชั่งน้ําหนัก ซ่ึงทาง
คลังสินค้าไม่มีเครื่องชั่งน้ําหนักสินค้า จึงต้องสั่งซ้ือเพื่อเอาไว้ใช้ในการชั่งสินค้าคืนจากผู้คืนสินค้า ถ้าจํานวนไม่ถูกต้อง
ตามใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) แจ้งผู้คืนสินค้าดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และขั้นตอนการทวนเช็คยอด
สินค้าในระบบ SAP ว่าถูกต้องตามเอกสารใบเบิก/คืน/โอนสินค้า (Reservation) ถ้าไม่ถูกต้องก็แจ้ง เจ้าหน้าท่ีคีย์
ข้อมูลดําเนินการแก้ไขในระบบ SAP ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการบันทึกยอดการคืนสินค้าผิด และมีการสุ่มตรวจ   
เช็คจํานวนสินค้าเป็นประจําทุกวัน เพ่ือเช็คสินค้าในระบบกับสินค้าจริงที่นับได้ว่าถูกต้องตรงกันถ้าสินค้าจริงที่นับได้
กับในระบบไม่ตรงกัน ก็แจ้งเจ้าหน้าท่ีคีย์ข้อมูลดําเนินการแก้ไขยอดในระบบโดยอ้างอิงจากจํานวนจริงที่นับได้ 

ข้อมูลหลังการปรับปรุง 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลสินค้าหลังการปรับปรุง ห้อง 1311-1313 
 
 
 

 

 

 
จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่าจากการตรวจนับสต็อกสินค้าท้ังหมด 61 SKUs พบว่าข้อมูลของจํานวนสินค้า  

ไม่ตรงกับในระบบมี 3 SKUs คิดเป็น 4.92% ของ SKUs ท้ังหมด จะเห็นว่าจํานวนสินค้าท่ีมีอยู่จริงมีน้อยกว่ายอด
จํานวนสินค้าในระบบ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากการไม่ตรวจนับสินค้าก่อนจ่ายทําให้จ่ายสินค้าเกินจํานวนในใบเบิก/
คืน/โอนสินค้า (Reservation) หรือการคืนสินค้ากลับจากฝ่ายผลิตไม่ครบตามจํานวนในใบเบิก/คืน/โอนสินค้า 
(Reservation) ทําให้จํานวนสินค้าท่ีมีอยู่ในระบบกับยอดจํานวนสินค้าจริงไม่ตรงกัน 

 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท โอเอ เทรดดิ้ง จํากัดมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดของวัตถุดิบ/ บรรจุ
ภัณฑ์ในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน และปรับปรุงขั้นตอนการจ่าย และการคืนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากการศึกษาปัญหาพบว่า สินค้าในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงขั้นตอนการ
ทํางาน โดยการเพิ่มการตรวจสอบเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และใช้ทฤษฎีผังการไหลของกระบวนการ 
(Flow Chart) การเขียนอธิบายข้ันตอนวิธีการทํางานในลักษณะของ รูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆ และทฤษฎีวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) โดยทําเป็นคู่มืออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตาม และ
เข้าใจในกระบวนการทํางานจากการได้นําเอาทฤษฎีหลายๆทฤษฎีมาศึกษา และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง พบว่าจํานวนความผิดพลาดของสินค้าในระบบกับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกันลดลงจากเดิม  
 
 
 
 
 
 
 

สรุป หลังการปรับปรุง 

สินค้าในระบบ (SKUs) 61 
สินค้าท่ีไม่ตรงกับในระบบ (SKUs) 3 
เปอร์เซ็นต์ SKUs สินค้าท่ีไม่ตรงกัน 4.92% 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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ตารางที่  3 การเปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าข้อมูลหลังการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของ
สินค้าในระบบกับยอดจํานวนจริง ก่อนการปรับปรุงช่วงเดือนมีนาคม มีท้ังหมด 58 SKUs สินค้าท่ีไม่ตรงกับในระบบ
มี 11 SKUs คิดเป็น 18.97% ของ SKUs ท้ังหมดและหลังการปรับปรุงช่วงเดือนเมษายน มีท้ังหมด 61 SKUs สินค้า
ท่ีไม่ตรงกับในระบบมี 3 SKUs คิดเป็น 4.92% ของ SKUs ท้ังหมด พบว่าจํานวนความผิดพลาดของสินค้า ในระบบ
กับยอดจํานวนจริงไม่ตรงกันลดลงจากเดิมแต่ยังคงมีสินค้าท่ีไม่ตรงกับในระบบอยู่ เนื่องจากสินค้าเป็นฉลากสินค้า   
ท่ีต้องใช้การนับโดยการชั่งน้ําหนักสินค้า และหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นจํานวนชิ้น ทําให้เกิดความผิดพลาดในการนับได้
และสินค้าท่ีเป็นของเสียไม่มีการจดบันทึกทําเป็นสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ตรวจนับจํานวนสินค้าเป็นประจําทุกวันเพื่อดูความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง และปรับเปลี่ยนจํานวน
สินค้าทุกคร้ัง เมื่อมีสินค้าในระบบกับจํานวนจริงไม่ตรงกันเพื่อปรับปรุงข้อมูลจํานวนสินค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 2. จัดทําแบบฟอร์มบันทึกสินค้าท่ีเสียหาย  
 3. ควรจัดอบรมพนักงานเป็นประจํา เพ่ือให้เข้าใจในกระบวนการทํางานที่ถี่ถ้วนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 4. นําระบบบาร์โค้ด มาใช้ในการรับ การจ่าย และการคืนสินค้า เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการ
ทํางานที่ซับซ้อน เพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของพนักงาน 
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สรุป ก่อนการปรบัปรุง หลังการปรับปรุง 
สินค้าในระบบ (SKUs)       58 61 

สินค้าท่ีไม่ตรงกับในระบบ (SKUs)                      11                       3 

เปอร์เซ็นต์ SKUs สินค้าท่ีไม่ตรงกัน 18.97% 4.92% 

1 
 

 
 

การปรบัปรุงกระบวนการบรรจุสนิค้าเพื่อลดปัญหาการบรรจุสนิค้าผิดพลาด:  
กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 

Improvement Packing Process to Reduce Packing Mistake:  
Case Study ABC Co., Ltd. 
น้ําฟ้า  นิลนิตย์, ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุในการลดปัญหาความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุ
สินค้า และเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการทํางานของพนักงานบริษัท เอบีซี จํากัด โดยใช้การปรับปรุงคุณภาพและวิธีการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการบรรจุสินค้า จากนั้นจึงนําเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ แผนภูมิพาเรโต มาช่วยในการสรุป
ความถ่ีของความผิดพลาดในการบรรจุสินค้าและนําเครื่องมือ Why Why analysis มาทําการวิเคราะห์ปัญหาในงานวิจัย
ครั้งนี้ด้วย ผู้วิจัยได้นําสาเหตุท่ีทําให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการบรรจุสินค้า ดําเนินการแก้ไขปัญหาความผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบรรจุสินค้า โดยการนําระบบวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการควบคุมด้วยการ
มองเห็น (Visual control) มาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดจากการ
บรรจุสินค้า และลดข้อร้องเรียนจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทําให้ลดความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการบรรจุสินค้าอย่างเห็นได้ชัดเจน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
เกิดความผิดพลาดก่อนปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้า 5.09 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนําระบบเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) และการควบคุมด้วยการมองเห็นมาใช้ (Visual control) ผลปรากฏว่าสามารถลดความผิดพลาดจาก
กระบวนการบรรจุสินค้าเหลือเพียง 0.78 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่มความถูกต้องของการบรรจุสินค้าได้ถึง 4.31 
เปอร์เซ็นต์ 
คําสําคัญ: การบรรจุภัณฑ์, วิธีการปฏิบัติงาน, การบรรจุสินค้า, การผิดพลาด 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research aimed to study the causes of mistakes in order to reduce 
errors of the packing process and to create accuracy performance of employees at ABC Company Ltd. 
Using the quality improvement and operation of picking process. Then, the researcher employed 
Seven QC Tools: Pareto Chart to summarize frequency of packing mistake and also used Why Why 
Analysis the problems in this research. The researcher applied the causes of mistake in packing 
process to find the solution for such errors in packing process utilizing work instruction and visual 
control as tools in adjusting working instruction in order to reduce the problems of packing mistake 
and reduce customers’ complaints from quality inspection process as well as increase more 
efficiency in working process, which could obviously reduce mistakes occurred in packing process. The 
result revealed that, before adjusting the packing process, there were 5.09% of mistakes. However, 
after applying work instruction and visual control, the results showed that the packing mistake was 
reduced to 0.78% only, which could increase 4.31% of packing accuracy. 
Keywords: Packaging, Work Instruction, Picking, Mistakes 
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การปรบัปรุงกระบวนการบรรจุสนิค้าเพื่อลดปัญหาการบรรจุสนิค้าผิดพลาด:  
กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 

Improvement Packing Process to Reduce Packing Mistake:  
Case Study ABC Co., Ltd. 
น้ําฟ้า  นิลนิตย์, ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุในการลดปัญหาความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบรรจุ
สินค้า และเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการทํางานของพนักงานบริษัท เอบีซี จํากัด โดยใช้การปรับปรุงคุณภาพและวิธีการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการบรรจุสินค้า จากนั้นจึงนําเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ แผนภูมิพาเรโต มาช่วยในการสรุป
ความถ่ีของความผิดพลาดในการบรรจุสินค้าและนําเครื่องมือ Why Why analysis มาทําการวิเคราะห์ปัญหาในงานวิจัย
ครั้งนี้ด้วย ผู้วิจัยได้นําสาเหตุท่ีทําให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการบรรจุสินค้า ดําเนินการแก้ไขปัญหาความผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบรรจุสินค้า โดยการนําระบบวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการควบคุมด้วยการ
มองเห็น (Visual control) มาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดจากการ
บรรจุสินค้า และลดข้อร้องเรียนจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทําให้ลดความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการบรรจุสินค้าอย่างเห็นได้ชัดเจน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
เกิดความผิดพลาดก่อนปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้า 5.09 เปอร์เซ็นต์ เม่ือนําระบบเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) และการควบคุมด้วยการมองเห็นมาใช้ (Visual control) ผลปรากฏว่าสามารถลดความผิดพลาดจาก
กระบวนการบรรจุสินค้าเหลือเพียง 0.78 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่มความถูกต้องของการบรรจุสินค้าได้ถึง 4.31 
เปอร์เซ็นต์ 
คําสําคัญ: การบรรจุภัณฑ์, วิธีการปฏิบัติงาน, การบรรจุสินค้า, การผิดพลาด 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research aimed to study the causes of mistakes in order to reduce 
errors of the packing process and to create accuracy performance of employees at ABC Company Ltd. 
Using the quality improvement and operation of picking process. Then, the researcher employed 
Seven QC Tools: Pareto Chart to summarize frequency of packing mistake and also used Why Why 
Analysis the problems in this research. The researcher applied the causes of mistake in packing 
process to find the solution for such errors in packing process utilizing work instruction and visual 
control as tools in adjusting working instruction in order to reduce the problems of packing mistake 
and reduce customers’ complaints from quality inspection process as well as increase more 
efficiency in working process, which could obviously reduce mistakes occurred in packing process. The 
result revealed that, before adjusting the packing process, there were 5.09% of mistakes. However, 
after applying work instruction and visual control, the results showed that the packing mistake was 
reduced to 0.78% only, which could increase 4.31% of packing accuracy. 
Keywords: Packaging, Work Instruction, Picking, Mistakes 
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การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา 
 เนื่องจาก บริษัทเอบีซี จํากัด ประกอบธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse), ขนส่งสินค้า (Transportation) และ
รับบรรจุสินค้า (Packing) ให้กับบริษัทผู้ผลิตกล้องและเลนส์แห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อส่งขายให้กับลูกค้าท่ัวโลก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ซ่ึงทางบริษัทเอบีซี จํากัด ทําหน้าท่ีดําเนินการบรรจุสินค้าเท่านั้น ส่วนกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสําเร็จรูปก่อนส่งขายให้กับผู้บริโภค หรือลูกค้าปลายทางนั้น บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ดําเนินการสุ่ม
ตรวจสอบคุณภาพ (QA Finish sampling process) เมื่อปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทเอบีซี จํากัด ได้รับข้อร้องเรียน
จากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QA Finish sampling process) เกี่ยวกับปัญหาการบรรจุสินค้าผิดพลาดจํานวน
มาก คือ การบรรจุสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ใส่อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ความผิดพลาดอ่ืนๆ ซ่ึงในกรณีการบรรจุ
สินค้าผิดพลาดนี้ ทางบริษัทเอบีซี จํากัด ไม่ได้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดจากกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
จึงทําให้ความผิดพลาดจากการบรรจุสินค้ามีปริมาณเพิ่มข้ึนมาก จากปัญหาที่เกิดข้ึนจะต้องเสียเวลาดําเนินการคัดแยก
และแก้ไข (Rework/Sorting) เพื่อทําการแก้ไขสินค้าให้ถูกต้อง และส่งผลทําให้การบรรจุสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพส่งขาย
ให้กับลูกค้าปลายทาง (End customer) ทําให้บริษัทเอบีซี จํากัด ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าปลายทางเกี่ยวกับการบรรจุ
สินค้าผิดพลาดในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นปัญหาที่ร้ายแรงสําหรับบริษัท เอบีซี จํากัด เนื่องจากลูกค้าผู้ผลิตขาดความเชื่อม่ันใน
การทํางานของบริษัท เอบีซี จํากัด และส่งผลทําให้ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทผู้ผลิตลดลง 
 จากการศึกษาปัญหาในกระบวนการบรรจุสินค้าผิดพลาด ได้มีการดําเนินการเก็บข้อมูลจากกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ (QA Finish sampling process) ท่ีบันทึกการตรวจสอบกระบวนการบรรจุสินค้าก่อนส่งขาย จากการ
เก็บข้อมูลของการบรรจุสินค้าท่ีผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยวันละ 3 ครั้ง จากการบรรจุสินค้า เมื่อทําการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาการบรรจุสินค้าผิดพลาดน้ี เกิดจากวิธีการทํางานในการบรรจุสินค้าแต่ละรุ่นไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มี
เอกสารมาตรฐานวิธีการทํางานไว้หน้างานและพนักงานไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดไว้  
 ดังนั้นบริษัท เอบีซี จํากัด ควรมีการดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการเพื่อลดปัญหาการบรรจุสินค้า
ท่ีผิดพลาดให้น้อยลง เพราะหากทางบริษัท เอบีซี จํากัด ไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทํางานในกระบวนการบรรจุ
สินค้าให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลทําให้การบรรจุสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพส่งให้ลูกค้าปลายทาง (End customer) และส่งผล
ทําให้ทางบริษัทผู้ผลิตได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าปลายทาง (End customer) 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการบรรจุสินค้าผิดพลาด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัญหาและปรับปรุงวิธีการทํางานของกระบวนการบรรจุสินค้า 
2. เพื่อลดปัญหาการบรรจุสินค้าผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของลูกค้า 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของกระบวนการบรรจุสินค้า ตามดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแผนกบรรจุสินค้า 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัญหาและสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานของกระบวนการบรรจุสินค้าได้ 
2. สามารถลดปัญหาการบรรจุสินค้าผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของลูกค้า 
3. สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของกระบวนการบรรจุสินค้า ตามดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แผนกบรรจุสินค้า 
 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
1. การบรรจุภัณฑ์สินค้า 
กนกวรรณ วรรณศรี (2015) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์นั้นหมายถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเรื่องของศิลปะที่ใช้เพื่อ

การบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและทําให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้อง
ตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้าโดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ท้ังนี้บรรจุภัณฑ์นั้นๆ จะต้องมี 
ต้นทุนของการผลิตท่ีไม่สูงจนเกินไป 

2. ความผิดพลาดของคน Human Error (Kittipat, 2558) 
 1) ความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน หรือ Human Error เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระทําของคนที่ทํา

มากกว่าหรือน้อยกว่าระดับท่ีสามารถยอมรับได้ของระบบ ลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดจากคน สามารถแบ่งออก   
ได้เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

 2) ความผิดพลาดท่ีไม่ตั้งใจ เกิดจากการทําหรือไม่ทําโดยไม่ได้มีการคิดไว้ล่วงหน้า เช่น การลืมอ่านค่าท่ีได้
จากการวัด การหยิบชิ้นส่วนผิดมาประกอบ รวมถึงกรณีท่ีเราเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุ 

 ความผิดพลาดท่ีตั้งใจให้เกิด เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการทํา หรือไม่ทํา โดยที่พนักงานเชื่อว่าเป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น การเร่งอุณหภูมิในเครื่องฉีดพลาสติกจะช่วยลดเวลาในการทํางาน การนําชิ้นส่วน    
หลายชนิดมาไว้ในกล่องเดียวกันจะช่วยลดพ้ืนที่และความยุ่งยากในการทํางาน 

 3. ผังวิเคราะห์หาสาเหตุ (Why-Why Analysis) 
การวิเคราะห์ Why-Why Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุต้นของปัญหา โดยมีโครงร่างเหมือนกัน คือ 

ซ้ายสุดจะเป็นสิ่งที่เกิดข้ึน หรือ ปัญหา จากนั้นจะเริ่มถาม “ทําไม” ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบสาเหตุต้นของปัญหา ปกติจะ
มีการถามทําไม 5 ครั้งเราจะพบคําตอบ แต่อาจจะไม่จําเป็นท่ีจะต้องครบ 5 ครั้งก็ได้ถ้าพบสาเหตุท่ีแท้จริง (ธวัชชัย 
สุวรรณบุตวิภา, 2552) 

4. เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) (Narin, 2558) 
ในปี ค.ศ. 1946 JUSE หรือ Union of Japanese Scientists and Engineers ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับการ

จัดต้ังกลุ่ม Quality Control Research Group ขึ้น เพื่อค้นคว้าให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ระบบการควบคุม คุณภาพทั่วท้ังประเทศ โดยมีจุดหมายเพ่ือลบภาพพจน์สินค้าคุณภาพต่ํา ราคาถูก ออกจากสินค้าท่ี 
"Made in Japan" และเพิ่มพลังการส่งออกไปพร้อมๆ กัน 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 Dr. J. M. Juran ได้ ถูกเชิญมายังประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงภายในองค์กรในการนําเทคนิค เหล่านี้มาใช้งาน โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุก ๆ คน นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาและรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ รวม 7 ชนิด ท่ีเรียกว่า QC 7 Tools มาใช้ 

5. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (ก.พ.ร., 2559) 
 เอกสาร คือ สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะ
ต่างๆ เช่น คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual/Work Manual) 
วิธีการทํางาน (Work Instruction) เอกสารจากภายนอกที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (Support Document)     
เป็นต้น 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

 โครงสรางของระบบเอกสารในองคกร 

1

2

3

4
แบบฟอรม, บันทึกและเอกสาร
สนับสนุน (Form, Record and 
Support document)

 วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน
( Work Instruction)

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual),
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

คูมือคุณภาพ (Quality Manual)

โดยทั่วไปแบงเปน 4 ระดับ

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างของระบบเอกสารในองค์กร 

 
 6. เทคนิคการควมคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)(ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์, 2560) 

Visual Control (VC) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ท่ีถูกนํามาใช้ในหลาย ๆ 
องค์กร Visual Control นั้นเกิดขึ้นจากในการทํางานที่ตามปกตินั้นพบว่าการสื่อสารหรือการถ่ายทอดข้อมูลไปยังบุคคลอ่ืน
นั้นมักจะเป็นการสื่อผ่านประสาทสัมผัสทางการมองเห็นและการได้ยิน และมักจะพบว่าการรับข้อมูล โดยการได้ยินอย่างเดียว
มีข้อจํากัดต่างๆ มากมาย เช่น ใน line การผลิตมีเสียงดังจากเครื่องจักรท่ีกําลังทํางานหรือเสียงรบกวนอื่น ๆ เป็นต้น   
ทําให้มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเนื่องจากเสียงของเครื่องจักรที่กําลังทํางานทําการผลิตอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การพูดคุยเพื่อถ่ายทอดงานกัน ดังนั้นองค์กรจึงได้มีการนําเอา Visual Control มาใช้เพื่อช่วยการสื่อสารผ่านการมองเห็น 
โดยการสื่อสารนั้นจะถูกทําในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นป้าย สัญลักษณ์ แถบสี เครื่องหมาย รูปภาพ กราฟ ฯลฯ 

7. ขั้นตอนการทํางาน (Flow Chart)  
ผังงาน (Flow Chart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ท่ีใช้เขียนแทนขั้นตอน คําอธิบาย 

ข้อความ หรือคําพูด ท่ีใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนําเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคําพูด หรือข้อความทําได้ยากกว่าการใช้ผังงาน (วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง, 2558) 
 8. Key Performance Indicator (KPI) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
   KPI (Key Performance Indicator) ได้มีผู้ให้ความหมายของคําเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย อาทิ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการทํางาน ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผลงานหลัก ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่สําคัญและมีการใช้      
คําสั้นๆ ว่า ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้หรือดัชนีชี้วัด 
  KPI คือเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดําเนินงานหรือ ประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การซ่ึงสามารถ
แสดงผลของการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน KPI คือการระบุ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลงาน เพื่อนํามาใช้เป็นหน่วยวัดท่ีวัดเป็นตัวเลขได้ 
  ในอดีตการประเมินผลงานจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประเมินผลในยุคปัจจุบันจะวัดและ
ประเมินผลด้วย KPI ซ่ึง KPI เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานที่สําคัญท่ีอยู่ในเครื่องมือ BSC (Balanced 
Scorecard) ตัวชี้วัดผลสําเร็จแบบสมดุล ซ่ึงเป็นความสมดุลระหว่างองค์ประกอบด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร 
 
 

5 
 

 
 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ณัฐนนท์  จิวะไพศาลพงศ์ (2555) ได้ทําการศึกษาบริษัท ตรีสมพลาสติก กรุ๊ป จํากัด เพื่อลดต้นทุนของสินค้า  

ท่ีเกิดปัญหาของระบบจัดเก็บสินค้าท่ีไม่เหมาะสมและสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตจํานวนมาก โดยการศึกษาได้นํา
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools มาใช้ทําการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไขของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า 
ด้วยใช้ใบตรวจสอบ (Check sheet) สํารวจและเก็บข้อมูล นํามาแจกแจงด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) จากนั้นใช้
ผังก้างปลา เพ่ือหาและวางมาตรการแก้ไขลดปริมาณสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพ ซ่ึงปัญหาเกิดจากเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งาน
มานานและขาดการบํารุงรักษาท่ีดี ทําให้เสียเวลาในการค้นหาสินค้า และเกิดข้อผิดพลาด ผู้วิจัยจึงได้จัดทําแผนผัง
คลังสินค้า การกําหนด Location code และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป Microsoft Excel จัดทําข้อมูลสินค้าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า หลังจากการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา พบว่าสามารถของเสีย
จากการผลิตคิดเป็นมูลค่า 1.07 ล้านบาทต่อปี และสามารถลดเวลาในการค้นหาสินค้าคงคลัง 43.17% 

วิชัย จันทรักษา, ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธ์ิกุล (2554) ได้ทําการศึกษากระบวนการปั๊มขึ้นรูป
ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนําแห่งหนึ่งปัญหาที่พบในกระบวนการปั๊มข้ึนรูปท่ีเกิดความสูญเสีย โดยนําเครื่องมือ 
Why Why Analysis มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุหลักพบว่าเครื่องหยุดทํางานเพื่อนําชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความเมื่อยล้าเม่ือทํางานเป็นเวลานานและอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะเพื่อลดเวลาในการหยุดเคร่ืองปั๊มขึ้นรูปโลหะในการหยบิชิ้นงานออกจาก
แม่พิมพ์และเพื่อหาวิธีการผ่อนแรงในการหยิบชิ้นงานโดยมุ่งแก้ปัญหาในด้านการขนถ่ายวัสดุท่ีมีระยะทางมากเกินไปโดย
การออกแบบระบบรางลําเรียงชิ้นงานและชุดจัดเรียงในการจัดเก็บชิ้นงานซึ่งทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องจักรและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานจากการปรับปรุงพบว่าสามารถลดอัตราการหยุดการทํางานของ
เครื่องจักรลงได้ 89.33% ลดเวลารวมในการหยุดเคร่ืองจักรลงได้ 55.89% ลดเวลาการผลิตโดยรวมได้ 39.44% อัตรา
การผลิตต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 39.43% สามารถลดจํานวนพนักงานลงได้ 1 คนจากเดิมใช้พนักงาน 3 คนต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วยลดลงจาก 0.21 บาทต่อชิ้นเหลือ 0.09 บาทต่อชิ้น 

 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 
 

3.2 ศึกษาขั้นตอนการทํางานและปัญหา

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับบริษัทฯ

3.6 สรุปการดําเนินงาน

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

 
ภาพที่ 3 ลําดับการดําเนินการศึกษา 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ณัฐนนท์  จิวะไพศาลพงศ์ (2555) ได้ทําการศึกษาบริษัท ตรีสมพลาสติก กรุ๊ป จํากัด เพื่อลดต้นทุนของสินค้า  

ท่ีเกิดปัญหาของระบบจัดเก็บสินค้าท่ีไม่เหมาะสมและสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตจํานวนมาก โดยการศึกษาได้นํา
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools มาใช้ทําการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไขของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า 
ด้วยใช้ใบตรวจสอบ (Check sheet) สํารวจและเก็บข้อมูล นํามาแจกแจงด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) จากนั้นใช้
ผังก้างปลา เพื่อหาและวางมาตรการแก้ไขลดปริมาณสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพ ซ่ึงปัญหาเกิดจากเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งาน
มานานและขาดการบํารุงรักษาท่ีดี ทําให้เสียเวลาในการค้นหาสินค้า และเกิดข้อผิดพลาด ผู้วิจัยจึงได้จัดทําแผนผัง
คลังสินค้า การกําหนด Location code และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป Microsoft Excel จัดทําข้อมูลสินค้าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า หลังจากการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา พบว่าสามารถของเสีย
จากการผลิตคิดเป็นมูลค่า 1.07 ล้านบาทต่อปี และสามารถลดเวลาในการค้นหาสินค้าคงคลัง 43.17% 

วิชัย จันทรักษา, ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธ์ิกุล (2554) ได้ทําการศึกษากระบวนการปั๊มข้ึนรูป
ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนําแห่งหนึ่งปัญหาที่พบในกระบวนการปั๊มข้ึนรูปท่ีเกิดความสูญเสีย โดยนําเครื่องมือ 
Why Why Analysis มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุหลักพบว่าเครื่องหยุดทํางานเพื่อนําชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความเมื่อยล้าเม่ือทํางานเป็นเวลานานและอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะเพื่อลดเวลาในการหยุดเคร่ืองปั๊มข้ึนรูปโลหะในการหยบิชิ้นงานออกจาก
แม่พิมพ์และเพื่อหาวิธีการผ่อนแรงในการหยิบชิ้นงานโดยมุ่งแก้ปัญหาในด้านการขนถ่ายวัสดุท่ีมีระยะทางมากเกินไปโดย
การออกแบบระบบรางลําเรียงชิ้นงานและชุดจัดเรียงในการจัดเก็บชิ้นงานซึ่งทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องจักรและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานจากการปรับปรุงพบว่าสามารถลดอัตราการหยุดการทํางานของ
เครื่องจักรลงได้ 89.33% ลดเวลารวมในการหยุดเคร่ืองจักรลงได้ 55.89% ลดเวลาการผลิตโดยรวมได้ 39.44% อัตรา
การผลิตต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 39.43% สามารถลดจํานวนพนักงานลงได้ 1 คนจากเดิมใช้พนักงาน 3 คนต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วยลดลงจาก 0.21 บาทต่อชิ้นเหลือ 0.09 บาทต่อชิ้น 

 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 
 

3.2 ศึกษาขั้นตอนการทํางานและปัญหา

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับบริษัทฯ

3.6 สรุปการดําเนินงาน

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

 
ภาพที่ 3 ลําดับการดําเนินการศึกษา 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก็บเพื่อนํามาใช้ในงานวิจัยดังนี ้
• ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ 
• ชั้นตอนการทํางานและปัญหา 

หลังจากได้ข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์โดยเคร่ืองมือต่างๆ ดังนี้ 
• Why Why analysis 
• QC 7 Tools 
• KPI 

 
ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการบรรจุสินค้า และได้นําข้อมูลความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากกระบวนการบรรจุสินค้าเพ่ือนํามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยนําเคร่ืองมือ Why Why analysis 
มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการบรรจุสินค้า และการนําเคร่ืองมือ QC 7 Tools 
โดยนํา พาเรโตมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาจากนั้นได้ทําการแก้ไขปัญหาโดยการนําเอกสารมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขและความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในกระบวนการบรรจุสินค้าโดยวัดจากการใช้ดัชนีชี้วัด 
KPI มาใช้ในการวัดผลว่าได้ทําตามข้ันตอนของดัชนีชี้วัดหรือไม่จากนั้นนําข้อมูลมาทําการสรุปผลก่อน-หลังการดําเนินงานวิจัย 
 
ผลการวิเคราะห์ PARETO CHART (ผังพาเรโต) 
 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงประเภทการบรรจุสินค้าสินคา้ผิดพลาด 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

 

 
 

ภาพที่ 5 แผนผังแสดงความถี่การเกิดเกิดความผิดพลาดจากกระบวนการบรรจุสินค้า 
 
 

7 
 

 
 

จากภาพท่ี 5 พบว่า สินค้า Q860 มีความผิดพลาดมาท่ีสุดจากกระบวนการบรรจุสินค้า 

พนักงาน พนักงานไม่ได้รับการเทรนน่ิง

ไม่มีการส่ือสารข้อมูลอย่างต่อเน่ือง

วิธีการปฏิบัติงาน

พนักงานปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง พนักงานไม่เข้าวิธีการปฏิบัติงาน

การส่ือสารข้อมูลผิดพลาด

วิธีการปฏิบัติงาน
มีความหลากหลาย

เป็นการกําหนดความ
หลากหลายจาก NC

ไม่มีเอกสารวิธีการทํางาน
ที่ชัดเจน

ใช้เอกสารการปฏิบัติงาน
ไม่ถูกต้อง

วิธีการปฏิบัติงาน
ไม่ชัดเจน

ไม่ได้นําเอกสารไว้หน้างาน

ปัญหาการบรรจุภัณฑ์
ผิดพลาด

 
 

ภาพที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์จากผังWhy-Why Analysis 
 
 จากภาพท่ี 6 พบว่าการดําเนินการศึกษาปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุสินค้า มีสาเหตุหลัก
มาจากวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของพนักงานซึ่งสาเหตุท่ีทําให้พนักงานปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
เนื่องจากไม่มีเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work instruction) บ่งชี้วิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้กับพนักงานตรวจสอบ
วิธีการทํางาน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จากภาพท่ี 5 พบว่า สินค้า Q860 มีความผิดพลาดมาท่ีสุดจากกระบวนการบรรจุสินค้า 

พนักงาน พนักงานไม่ได้รับการเทรนน่ิง

ไม่มีการส่ือสารข้อมูลอย่างต่อเน่ือง

วิธีการปฏิบัติงาน

พนักงานปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง พนักงานไม่เข้าวิธีการปฏิบัติงาน

การส่ือสารข้อมูลผิดพลาด

วิธีการปฏิบัติงาน
มีความหลากหลาย

เป็นการกําหนดความ
หลากหลายจาก NC

ไม่มีเอกสารวิธีการทํางาน
ที่ชัดเจน

ใช้เอกสารการปฏิบัติงาน
ไม่ถูกต้อง

วิธีการปฏิบัติงาน
ไม่ชัดเจน

ไม่ได้นําเอกสารไว้หน้างาน

ปัญหาการบรรจุภัณฑ์
ผิดพลาด

 
 

ภาพที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์จากผังWhy-Why Analysis 
 
 จากภาพท่ี 6 พบว่าการดําเนินการศึกษาปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุสินค้า มีสาเหตุหลัก
มาจากวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของพนักงานซึ่งสาเหตุท่ีทําให้พนักงานปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
เนื่องจากไม่มีเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work instruction) บ่งชี้วิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้กับพนักงานตรวจสอบ
วิธีการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

360
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ตารางที่ 1 สรุปแผนปฏิบัติการ "บรรจุสินค้าผิดพลาด" 
 

สาเหตุ Action 

Lead time 

ผู้รับผิดชอบก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 

1. 
พนั

กง
าน
ไม
่ได
้รับ
กา
รเท

รน
นิ่ง
กา
รป
ฏิบ

ัติง
าน

 

1.1 ทําการเทรนนิ่งให้พนักงาน                           
1.1.1 วางแผนการเทรนนิ่งพนักงานแต่ละ 
Process 

                        กนกพร 

1.1.2 จัดเตรียมหัวข้อเอกสารการเทรน
นิ่งพนักงาน 

    
  

                  กนกพร 

1.1.3 ทําการเทรนนิ่งพนักงานเกี่ยวกับวิธีการ
ทํางานของแต่ละ Process ตามเอกสาร Work 
Instruction 

                        หัวหน้าไลน์ 

1.1.4 ทดสอบพนักงานโดยการปฏิบัติงาน                         กนกพร 

1.1.5 ประเมินผลการเทรนนิ่งพนักงาน                         กนกพร 

2. 
ไม
่มีเอ

กส
าร
วิธ
ีกา
รป
ฏิบ

ัติง
าน
ไว้ห

น้า
งา
น 

2.1 เพิ่มเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) ให้พนักงานทุก Process                           

2.1.1 เตรียมข้อมูลของการบรรจุภัณฑ์
ของแต่ละ Process 

                        สุรรณา 

2.1.2 จัดทําเอกสารการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction) 

                        กนกพร 

2.1.3 นําเอกสารให้ลูกค้าทําการ
ตรวจสอบเอกสารวิธีการปฏับัติงาน 
(Work Instruction) 

      
  

                กนกพร 

2.1.4 นําเอกสารขึ้นทะเบียน                         DCC 
2.1.5 นําเอกสารให้ไลน์บรรจุภัณฑ์ติด
หน้างานแต่ละ Process 

                        กนกพร 

2.2 เพ่ิมเติม Visual control บ่งชี้
ลักษณะสิ่งท่ีถูกต้อง ไว้หน้างาน 

                          

2.1.1 จัดทําเอกสาร Visual control                         กนกพร 

2.1.2 นําเอกสารขึ้นทะเบียน                         DCC 
2.1.3 นําเอกสารให้ไลน์บรรจุภัณฑ์ติด
หน้างานแต่ละ Process 

                        กนกพร 

3. 
ไม่
ได
้มีก
าร
สื่อ
สา
รข
้อม
ูลอ
ย่า
ง

ต่อ
เนื่อ

ง 

3.1 จัดทําบอร์ดส่ือสารข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง                           

3.1.1 เตรียมข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า                         เสาวลักษณ์ 
3.1.2 นําข้อมูลการเปล่ียนแปลงที่ได้รับ
จากลูกค้าติดที่บอร์ดส่ือสาร 

    
  

                  เสาวลักษณ์ 

3.1.3 ทําการเทรนนิ่งพนักงานตาม
เอกสารข้อมูลการเปล่ียนแปลง 

    
  

                  หัวหน้าไลน ์
 

 
ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงวิธีการทํางานในขั้นตอนการทํางานของกระบวนการบรรจุสินค้าให้มีมาตรฐาน โดยการ

สร้างเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารบ่งชี้ด้วยสายตา (Visual control) เพื่อให้
พนักงานเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานได้ทุกช่วงเวลา 
ตามภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างเอกสารวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุสินค้า 
 

ตารางที่ 2 แสดงยอดงานที่เกิดความผิดพลาดก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้า 
 

การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าประเภทกล้องและเลนส์ ที่เกิดความ

ผิดพลาดในกระบวนการบรรจุสินค้า 

ก่อนทําการปรับปรุง หลังทําการปรับปรุง 
บรรจุภัณฑ์ 

(Lot) 
% บรรจุภัณฑ์ 

(Lot) 
% 

จํานวนบรรจุสินค้า 
ความผิดท่ีเกิดจากการบรรจุสินค้า 
รวมยอดงานคงเหลือ 

3,401
173

3,228

100%
5.09%

94.91%

2,828 
22 

2,806 

100%
0.78%

99.22%
%ความผิดพลาดท่ีลดลง  4.31%

 
สําหรับข้อมูลความผิดพลาดก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้าในเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 

ปี พ.ศ. 2558 ทําการบรรจุสินค้า 3,401 ล๊อต เกิดความผิดพลาด 173 ล๊อต คิดเป็น 5.09% คงเหลือ 3,228 ล๊อต คิดเป็น 
94.91% หลังจากทําการปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้า แสดงให้เห็นว่าจํานวนความผิดพลาดลดลง ในเดือนกันยายน-
เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2559 ทําการบรรจุสินค้า 2,828 ล๊อต เกิดความผิดพลาด 22 ล๊อต คิดเป็น 0.78% คงเหลือ 
2,806 ล๊อต คิดเป็น 99.22% ดังนั้นจากการปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้าสามารถลดความผิดพลาดจากวิธีการทํางาน
ท่ีไม่ถูกต้องได้ถึง 4.31% จากจํานวนการบรรจุสินค้า ดังที่แสดงในตารางที่ 2 

การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการบรรจุสินค้าในเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 
2558 และหลังจากทําการปรับปรุงในเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2559 ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุสินค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสามารถทําให้



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างเอกสารวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุสินค้า 
 

ตารางที่ 2 แสดงยอดงานที่เกิดความผิดพลาดก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้า 
 

การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าประเภทกล้องและเลนส์ ที่เกิดความ

ผิดพลาดในกระบวนการบรรจุสินค้า 

ก่อนทําการปรับปรุง หลังทําการปรับปรุง 
บรรจุภัณฑ์ 

(Lot) 
% บรรจุภัณฑ์ 

(Lot) 
% 

จํานวนบรรจุสินค้า 
ความผิดท่ีเกิดจากการบรรจุสินค้า 
รวมยอดงานคงเหลือ 

3,401
173

3,228

100%
5.09%

94.91%

2,828 
22 

2,806 

100%
0.78%

99.22%
%ความผิดพลาดท่ีลดลง  4.31%

 
สําหรับข้อมูลความผิดพลาดก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้าในเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 

ปี พ.ศ. 2558 ทําการบรรจุสินค้า 3,401 ล๊อต เกิดความผิดพลาด 173 ล๊อต คิดเป็น 5.09% คงเหลือ 3,228 ล๊อต คิดเป็น 
94.91% หลังจากทําการปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้า แสดงให้เห็นว่าจํานวนความผิดพลาดลดลง ในเดือนกันยายน-
เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2559 ทําการบรรจุสินค้า 2,828 ล๊อต เกิดความผิดพลาด 22 ล๊อต คิดเป็น 0.78% คงเหลือ 
2,806 ล๊อต คิดเป็น 99.22% ดังน้ันจากการปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้าสามารถลดความผิดพลาดจากวิธีการทํางาน
ท่ีไม่ถูกต้องได้ถึง 4.31% จากจํานวนการบรรจุสินค้า ดังท่ีแสดงในตารางที่ 2 

การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการบรรจุสินค้าในเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 
2558 และหลังจากทําการปรับปรุงในเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2559 ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุสินค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสามารถทําให้



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในกระบวนการบรรจุสินค้าลดลง แสดงของความผิดพลาดท่ีเกิดจากกระบวนการบรรจุก่อน-หลัง
การปรับปรุง ตามภาพที่ 8 

 

Sep'15 Sep'16 Oct'15 Oct'16 Nov'15 Nov'16 Total Before Total Afetr

1,148 921                   1,143 1,039                 1,110                 868                   3,401              2,828              

1,075 912 1,080 1,029 1,073 865 3,228              2,806              

73 9 63 10 37                     3                       173                22                  

93.64 99.02 94.49 99.04 96.67 99.65 94.91 99.22

6.36 0.98 5.51 0.96 3.33 0.35 5.09 0.78

Month

Inspection lot

Accepted lot

Rej. (%)

Rej. Lot

6.36

0.98

5.51

0.96

3.33

0.35

5.09

0.78
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Sep'15 Sep'16 Oct'15 Oct'16 Nov'15 Nov'16 Total Before Total Afetr

Summary Lot Reject Before & After

Total Before
Total Afetr

 
 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงข้อมูลความผิดพลาด ก่อน-หลัง ทําการปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้า 
 
ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของแผนกบรรจุสินค้า 

1. สินค้าบรรจุถูกต้อง เปอร์เซนต์ความสําเร็จ 90 
2. สินค้าถูกยกเลิกการจัดส่ง เปอร์เซนต์ของสินค้าท่ีถูกยกเลิก 5 

สรุปผลดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของแผนกบรรจุสินค้า 
1. สินค้าบรรจุถูกต้อง เปอร์เซนต์ความสําเร็จ 99.22  
2. สินค้าถูกยกเลิกการจัดส่ง เปอร์เซนต์ของสินค้าท่ีถกูยกเลิก 0.78 
จากภาพท่ี 8 และดัชนีชี้วัดความสําเร็จของแผนกบรรจุสินค้า จํานวน 2 ข้อ เม่ือทําการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานการบรรจุสินค้าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล 
จากดําเนินการปรับปรุงเพื่อลดปริมาณความผิดพลาดจากวิธีการทํางานในกระบวนการบรรจุสินค้า ซ่ึงผู้ดําเนิน

งานวิจัยได้ทําการศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาการลดความผิดพลาดจากกระบวนการบรรจุสินค้าให้มีปริมาณลดลง  
จึงได้ทําการนําระบบเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และระบบควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual control) 
เข้ามาช่วยในกระบวนการบรรจุสินค้า เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้ถูกวิธีและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการ
ทํางาน จากนั้นทําการติดตามผลการปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุสินค้า ทําให้พนักงานสามารถเข้าใจวิธีการทํางาน 
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติงานพบว่าการ
นํา Work Instruction มาใช้ช่วยให้การทํางานเป็นไปตามระบบ ไม่ทําลัดข้ันตอน ทําตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ช่วยในงาน
ออกมาได้มาตรฐานที่เหมือนกัน ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

 

11 
 

 
 

ผลที่ได้จากการนําระบบเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และระบบควบคุมด้วยการมองเห็น 
(Visual control) เข้ามาช่วยในกระบวนการบรรจุสินค้า เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีนั้น ทําให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีและเป็นมาตรฐาน ทําให้ปัญหาความผิดพลาดจากกระบวนการบรรจุสินค้าลดลงจากเดิมอย่างเห็น
ได้ชัด 

หลังจากได้ดําเนินการนําแนวทางการแก้ไขปัญหามาทําการปรับปรุงในกระบวนการบรรจุสินค้า โดยการจัดทํา
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และนําเอกสารมาตรฐานมาใช้หน้างานแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2559 จากยอดงานที่ทําการบรรจุสินค้าท้ังหมด 2,828 
ล๊อต เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการบรรจุสินค้า คิดเป็น 0.78% ของจํานวนล๊อตการบรรจุสินค้าท้ังหมด ผลท่ีได้รับ
การปรับปรุงนั้น สามารถลดปริมาณความผิดพลาดจากกระบวนการบรรจุสินค้าได้ถึง 4.31% 

จากการปรับปรุงเพื่อลดปริมาณความผิดพลาดจากการบรรจุสินค้าในกระบวนการบรรจุสินค้า สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ และสามารถลดปริมาณความผิดลาดจากการบรรจุสินค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

การลดความผิดพลาดจากวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุสินค้าได้มีการวิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขวิธี
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องอย่างต่อเนื ่องและป้องกันปัญหาการส่งสินค้าที่บรรจุสินค้าไม่ได้มาตรฐาน       
ส่งสินค้าผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ปรับปรุงวิธีการในกระบวนการทํางานให้มีความสะดวกในการทํางานง่ายต่อการตรวจสอบและสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างความถูกต้องมากขึ้น 

2. จัดทําการฝึกอบรมพนักงานเกี ่ยวกับกระบวนการบรรจุสินค้าปีละ 2 ครั้ง  เพื ่อให้พนักงานเข้าใจ
กระบวนการทํางาน และปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี 

3. ปรับปรุงวิธีการทํางานของพนักงานในกระบวนการบรรจุสินค้า เพื่อลดความผิดพลาดจากกระบวนการ
บรรจุสินค้าให้เป็นศูนย์ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผลที่ได้จากการนําระบบเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และระบบควบคุมด้วยการมองเห็น 
(Visual control) เข้ามาช่วยในกระบวนการบรรจุสินค้า เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีนั้น ทําให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีและเป็นมาตรฐาน ทําให้ปัญหาความผิดพลาดจากกระบวนการบรรจุสินค้าลดลงจากเดิมอย่างเห็น
ได้ชัด 

หลังจากได้ดําเนินการนําแนวทางการแก้ไขปัญหามาทําการปรับปรุงในกระบวนการบรรจุสินค้า โดยการจัดทํา
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และนําเอกสารมาตรฐานมาใช้หน้างานแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2559 จากยอดงานที่ทําการบรรจุสินค้าท้ังหมด 2,828 
ล๊อต เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการบรรจุสินค้า คิดเป็น 0.78% ของจํานวนล๊อตการบรรจุสินค้าท้ังหมด ผลท่ีได้รับ
การปรับปรุงนั้น สามารถลดปริมาณความผิดพลาดจากกระบวนการบรรจุสินค้าได้ถึง 4.31% 

จากการปรับปรุงเพื่อลดปริมาณความผิดพลาดจากการบรรจุสินค้าในกระบวนการบรรจุสินค้า สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ และสามารถลดปริมาณความผิดลาดจากการบรรจุสินค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

การลดความผิดพลาดจากวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุสินค้าได้มีการวิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขวิธี
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องอย่างต่อเนื ่องและป้องกันปัญหาการส่งสินค้าที่บรรจุสินค้าไม่ได้มาตรฐาน       
ส่งสินค้าผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ปรับปรุงวิธีการในกระบวนการทํางานให้มีความสะดวกในการทํางานง่ายต่อการตรวจสอบและสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างความถูกต้องมากขึ้น 

2. จัดทําการฝึกอบรมพนักงานเกี ่ยวกับกระบวนการบรรจุสินค้าปีละ 2 ครั ้ง  เพื ่อให้พนักงานเข้าใจ
กระบวนการทํางาน และปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี 

3. ปรับปรุงวิธีการทํางานของพนักงานในกระบวนการบรรจุสินค้า เพื่อลดความผิดพลาดจากกระบวนการ
บรรจุสินค้าให้เป็นศูนย์ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา
สระบุรี โดยทําการเก็บตัวอย่างผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี และอาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี 
จํานวน 400 คน พบว่าอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างมีนัยสําคัญ โดยทําการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านส่วน
ประสมการค้าปลีก ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค พบว่าส่วนประสมการค้าปลีกด้านการ
ให้บริการ ด้านการคัดสรรสินค้า และด้านการตั้งราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า จากผลการศึกษา
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าในช่วงเวลา 17.01-19.00 น. จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 โดยซ้ือสินค้าในแต่ละคร้ัง
มีจํานวน 1-2 ช้ิน จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และใช้เงินในการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี 
แต่ละครั้ง คร้ังละ 500-1,000 บาท จํานวน 149 คน ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือสินค้าแผนก Women เช่น กางเกง/กระโปรง, 
เดรส/ชุดกระโปรง, แจ็กเกต/เส้ือสูท, ชุดนอน ชุดช้ันในของผู้หญิง รองลงมา Beauty เช่น เคร่ืองสําอาง, ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้า ผิวกาย มือและเล็บ, นํ้าหอม, อุปกรณ์แต่งหน้า และ Mom, Kids & Toys เช่น ของใช้แม่และเด็ก, นมผง ผ้าอ้อม 
รถเข็น, เสื้อผ้าและของเล่นเด็ก ดังนั้นห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี ควรมีสินค้าดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการซื้อสินค้า และกลับมาใช้บริการอีกในโอกาสหน้า 
คําสําคัญ : ส่วนประสมการค้าปลีก ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้บริโภค ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

 
Abstract 

 
 The research aimed to study retailing mix affecting consumers purchase decision at 
Robinson Department Store, Saraburi Branch. The sampling of 400 consumers who 
purchased merchandise from Robinson Department Store, Saraburi Branch and people  who 
live in Saraburi province were employed in this research. The results found that occupations 
affected significantly with purchase decision behaviors. ln addition, consumers purchase 
decision behaviors were mostly affected by services, merchandise offered and pricing 
factors. Mostly of 159 consumers or 39.8% came to the department store during 17.01-
19.00. Moreover, 198 (49.5%) of consumers purchased 1-2 products. The 149 of sampling 
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พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
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ส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคในหา้งสรรพสนิค้าโรบินสัน 
สาขาสระบรุ ี

Retailing Mix Affecting Consumers Purchase Decision at Robinson Department 
Store, Saraburi Branch 

ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์,  จรินทร์ จารุเสน, อัญชลี เฑียรฆชาติ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา
สระบุรี โดยทําการเก็บตัวอย่างผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี และอาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี 
จํานวน 400 คน พบว่าอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างมีนัยสําคัญ โดยทําการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านส่วน
ประสมการค้าปลีก ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค พบว่าส่วนประสมการค้าปลีกด้านการ
ให้บริการ ด้านการคัดสรรสินค้า และด้านการตั้งราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า จากผลการศึกษา
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าในช่วงเวลา 17.01-19.00 น. จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 โดยซ้ือสินค้าในแต่ละคร้ัง
มีจํานวน 1-2 ช้ิน จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และใช้เงินในการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี 
แต่ละครั้ง คร้ังละ 500-1,000 บาท จํานวน 149 คน ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือสินค้าแผนก Women เช่น กางเกง/กระโปรง, 
เดรส/ชุดกระโปรง, แจ็กเกต/เส้ือสูท, ชุดนอน ชุดช้ันในของผู้หญิง รองลงมา Beauty เช่น เคร่ืองสําอาง, ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหน้า ผิวกาย มือและเล็บ, นํ้าหอม, อุปกรณ์แต่งหน้า และ Mom, Kids & Toys เช่น ของใช้แม่และเด็ก, นมผง ผ้าอ้อม 
รถเข็น, เสื้อผ้าและของเล่นเด็ก ดังนั้นห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี ควรมีสินค้าดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าสะดวกในการซื้อสินค้า และกลับมาใช้บริการอีกในโอกาสหน้า 
คําสําคัญ : ส่วนประสมการค้าปลีก ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้บริโภค ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

 
Abstract 

 
 The research aimed to study retailing mix affecting consumers purchase decision at 
Robinson Department Store, Saraburi Branch. The sampling of 400 consumers who 
purchased merchandise from Robinson Department Store, Saraburi Branch and people  who 
live in Saraburi province were employed in this research. The results found that occupations 
affected significantly with purchase decision behaviors. ln addition, consumers purchase 
decision behaviors were mostly affected by services, merchandise offered and pricing 
factors. Mostly of 159 consumers or 39.8% came to the department store during 17.01-
19.00. Moreover, 198 (49.5%) of consumers purchased 1-2 products. The 149 of sampling 
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also spent money for shopping with the average amount of 500-1,000 baht. Most frequently 
purchased items were women’ department, for instance, trousers/skirts, dresses, 
jachets/suits, nightgowns and women’s underwear followed by those with beauty 
department, for example, cosmetics, face & body cares, hand & nails cares, perfumes, make-
up accessories as Moms, kids & toys department; moms & kids stuff, powdered milk, diapers, 
trolleys, baby & kids outfits. According to these findings, Robinson Department Store, 
Saraburi Branch, should provide those mentioned products to create consumers satisfaction 
and convenience so that they will come back for further visit. 
Keywords: Retailing mix, Robinson Department Store, consumer purchase decision behavior 

 

บทนํา 
 ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสมาคมพัฒนาผู้ค้าปลีกทุนไทย เผยว่าทิศทาง
การค้าปลีกในปี 2559 ซ่ึงมีมูลค่าสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนราว 15% ของ GDP ซึ่งมีมูลค่าเป็นอันดับสองรอง
จากอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดส่วน 27.4 %) แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปี 2560 คาดการณ์เติบโตได้ร้อยละ 3.0 – 3.2 จาก
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยที่ถูกขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว และโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ เช่น ระบบ
คมนาคมขนส่ง การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษใกล้พ้ืนที่ชายแดน รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง ส่งผลให้กําลังซื้อของ
ประชาชนมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ยังมีการแข่งขันค่อนข้างมาก ทั้งการแข่งขันจากธุรกิจค้า
ปลีกประเภทเดียวกัน และธุรกิจค้าปลีกข้ามประเภท เช่น ธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตขยายการลงทุนในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันอย่างเข้มข้น เช่น การเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า การ
พัฒนารูปแบบร้านค้าให้มีความหลากหลาย มีบริการเสริมต่างๆ ที่ครบวงจร (One-Stop Services) รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมและช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการของลูกค้า เช่น  พัฒนาช่องทางการซื้อสินค้า
ผ่านอินเทอร์เนต (E-Commerce) บริการ E-Payment และบริการส่งสินค้า เป็นต้น เพ่ือสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง 
สําหรับยอดขายของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากมีแผนการลงทุนขยายสาขา
ใหม่ๆ และรีโนเวตสาขาเดิมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจค้าค้าปลีกประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตยังสามารถขยายตัวได้โดดเด่นกว่า
ค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทอื่นๆ คาดการณ์ขยายตัวได้ร้อยละ 8-10 โดยเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับ High-end เนื่องจากมี
กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อสูง (สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย, 2560) 
 ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกต้องเผชิญกับกรแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น จากคู่แข่งรายเดิมที่พยายามออกกลยุทธ์ข้ึนมาให้
หลากหลายมาใช้เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ทั้งทางด้านราคา ด้านบริการ ด้านปริมาณสินค้า ด้านความสะอาด รวมไป
ถึงการส่งเสริมการขาย และในยุคโลกาภิวัตน์น้ี ผู้บริโภคเริ่มมีการศึกษาข้อมูล ข่าวสารเพ่ิมมากขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การที่จะซ้ือสินค้าหรือเข้าไปใช้บริการ ดังนั้น การใช้จ่ายของผู้บริโภคในแต่ละครั้งจะต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 
และบริการที่ผู้บริโภคคาดหวัง ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าธุรกิจค้าปลีกจําเป็นที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคให้สามารถตอบสอนความต้องการและทําให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจและเกิดความจงรักภักดีจนอย่างที่จะกลับมา
ใช้บริการอีกคร้ังหนึ่ง (ปัทมวรรณ เก้ือโกมลเดช, 2554) 

 ดังนั้น การศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
สาขาสระบุรี จึงเป็นแนวทางในการที่จะเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อที่จะนําข้อมูลจากการศึกษาและวิจัยมา
ปรับปรุงกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นทางด้านลบต่อห้างสรรพสินค้าโรบินสันให้เป็นทางด้านบวกที่สามารถเอื้อประโยชชน์ตอ่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี 
2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า                 

โรบินสัน สาขาสระบุรี 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา

สระบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้เป็นทฤษฏีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล 

กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดข้ึนตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเช่ือที่ว่า คนที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฏีกกลุ่มสังคมของ Defleur and 
Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของบุคคลหรือลักษณะทางประชากร             
ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได้ คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคล              
ที่อยู่ในลําดับช้ันทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฏีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งทฤษฏีน้ีได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องส่ิงเร้าและการตอบสนอง หรือทฤษฏี เอส-อาร์ (S-R Theory) 
ในสมัยก่อน และได้นํามาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่าผู้รับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจ             
ต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538) และสุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) ได้ให้ความหมายของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจัยต่างๆที่เป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากร
ที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษา อาชีพ วัฏจักรชีวิตครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ 
สัญชาติ และสถานภาพทางสังคม (Social class) ซ่ึงสอดคล้องกับ Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk 
(2003) 

2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลกี (Retailing Mix) 
ภัทรภร พลพนาธรรม (2551) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมการค้าปลีก (Retailing Mix) แสดงถึงส่วนประสมการตลาด             

ที่ใช้ในการบริหารธุรกิจค้าปลีก โดยผสมผสานกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่สอดคล้องกับการบริหารธุรกิจค้าปลีกหลาย
รูปแบบ ส่วนผสมการค้าปลีก (retail mix) ประกอบด้วย 6Ps ได้แก่ผลิตภัณฑ์ บุคลากร การนําเสนอการส่งเสริมจัดจําหน่าย 
ช่องทางการจัดจําหน่ายและราคา 

พัชรา ตันติประภา (2548) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกประกอบด้วยกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดที่ใช้ในการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ดังนั้น การศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
สาขาสระบุรี จึงเป็นแนวทางในการที่จะเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อที่จะนําข้อมูลจากการศึกษาและวิจัยมา
ปรับปรุงกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นทางด้านลบต่อห้างสรรพสินค้าโรบินสันให้เป็นทางด้านบวกที่สามารถเอื้อประโยชชน์ตอ่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี 
2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า                 

โรบินสัน สาขาสระบุรี 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา

สระบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้เป็นทฤษฏีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล 

กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดข้ึนตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเช่ือที่ว่า คนที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฏีกกลุ่มสังคมของ Defleur and 
Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของบุคคลหรือลักษณะทางประชากร             
ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได้ คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคล              
ที่อยู่ในลําดับช้ันทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฏีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งทฤษฏีน้ีได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องส่ิงเร้าและการตอบสนอง หรือทฤษฏี เอส-อาร์ (S-R Theory) 
ในสมัยก่อน และได้นํามาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่าผู้รับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจ             
ต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538) และสุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) ได้ให้ความหมายของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจัยต่างๆที่เป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากร
ที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษา อาชีพ วัฏจักรชีวิตครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ 
สัญชาติ และสถานภาพทางสังคม (Social class) ซ่ึงสอดคล้องกับ Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk 
(2003) 

2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลกี (Retailing Mix) 
ภัทรภร พลพนาธรรม (2551) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมการค้าปลีก (Retailing Mix) แสดงถึงส่วนประสมการตลาด             

ที่ใช้ในการบริหารธุรกิจค้าปลีก โดยผสมผสานกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่สอดคล้องกับการบริหารธุรกิจค้าปลีกหลาย
รูปแบบ ส่วนผสมการค้าปลีก (retail mix) ประกอบด้วย 6Ps ได้แก่ผลิตภัณฑ์ บุคลากร การนําเสนอการส่งเสริมจัดจําหน่าย 
ช่องทางการจัดจําหน่ายและราคา 

พัชรา ตันติประภา (2548) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกประกอบด้วยกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดที่ใช้ในการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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(อาคาร 36) 
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(Product) Barton A. Weitz and Michael Levy, (2004) ได้กล่าวเก่ียวกับทฤษฏีส่วนประสมการค้าปลีกว่าเป็นการนํา
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ ชนิดของสินค้าและบริการที่ผู้ค้าปลีกเสนอขาย, ราคาสินค้า, การส่งเสริมการตลาด และการให้
ความช่วยเหลือลูกค้า, การจัดวางผังร้านค้า, การออกแบบร้านค้า และการจัดแสดงสินค้าภายในร้านค้า และความสะดวกของ
ทําเลที่ตั้งร้านค้า 

3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการลูกค้า (Customer Service) 
เกรียงไกร ชํานาญไพศาล (2546) กล่าวว่า การบริการเป็นส่ิงสําคัญย่ิงในงานด้านต่างๆเพราะบริการคือ การให้

ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
ไพโรจน์ ทิพมาตร์ (2544) กล่าวว่า แนวคิดหลักที่ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้ในการพัฒนาการสร้างขอได้เปรียบของการ

ให้บริการลูกค้าแบบยั่งยืน (Sustainable Customer Service Advantage) ซึ่งประกอบด้วย 2 แนวคิดดังนี 1.การใช้หลัก
ความเป็นมาตรฐาน (Standardization) 2.การเจาะจงกลุ่มลูกค้า (Customization) 

4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
Schiffman and Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า “เป็นพฤติกรรมซ่ึงผู้บริโภคทําการ

ค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของผู้บริโภคเอง” 
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2541) ได้อธิบายความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นกิจกรรมที่บุคคลต้องเอาใจใส่

ในเมื่อได้ทําการคัดเลือกซ้ือและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สนองความพอใจ และความต้องการกิจกรรมเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการภายในจิตใจและอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับวิมลรัตน์ ภมรสุวรรณ (2542) และเพ็ญศิริ โชติพันธ์ และคนอื่นๆ  
 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจัิย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ สอบถามผู้บริโภคซ่ึงสร้าง
ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้นดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยด้านส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามปลายปิด จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะคําถามมีคําตอบให้
เลือก 2 ทาง จํานวน 1 ข้อ (ข้อ 1) และแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก จํานวน 4 ข้อ (ข้อ 2,3,4,5) โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทต่างๆ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่องส่วนประสมทางการค้าปลีก 6 ด้าน ได้แก่ แนวคิดด้านการ
บริการลูกค้า แนวคิดด้านทําเลที่ตั้ง แนวคิดด้านการตกแต่งร้านและการจัดแสดงสินค้า แนวคิดด้านการคัดสรรสินค้า แนวคิด
ด้านการตั้งราคา และแนวคิดด้านองค์ประกอบการส่ือสารต่อห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี จํานวน 29 ข้อ โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซ่ึงจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว แบ่งเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรม
การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี มีลักษณะเติมคําตอบและเลือกตอบ  
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร (Population) ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี และ
อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 400 คน ซ่ึงคํานวณจากสูตร (Taro Yamane) โดยใช้สูตร  
n =  Z2pq 
        B2 
N = แทน ขนาดหรือกลุ่มตัวอย่าง 

B = แทน ระดับความคลาดเคลื่อน กําหนดใหม้ีความเบี่ยงเบนได้ 5% (0.50) 
Z = แทน Z scorc เปิดตารางความเช่ือมั่น 95% = 1.96 
p = แทน ค่าความน่าจะเป็นของประชากรที่สนใจศึกษา = 0.5 
q = 1-p  
แทนค่า n = (1.962) (0.5)(0.5) 
             0.052 

 
 = 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 
 จากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คนและผู้วิจัยได้เก็บเพิ่มสําหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ไว้ 4% 
หรือเท่ากับจํานวน 15 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 คนและผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะเลือกเก็บรวบรวมข้อมูลจากห้างสรรพสินค้าโร
บินสัน สาขาสระบุรี ด้วยแบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มผู้ที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี  จํานวน 400 
ตัวอย่าง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้ดังนี้  
  เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จํานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 และเพศ ชาย จํานวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 
 อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-34 ปี จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  รองลงมา 26-30 ปี 
จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5  อายุ 21-25 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ อายุ 35 ปีข้ึนไป จํานวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.7 รองลงมาต่ํากว่า ปริญญาตรี จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 
 อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 
รองลงมา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 แม่บ้านจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 พนักงาน
บริษัท/พนักงานเอกชน จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จํานวน 152 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา 5,001-15,000 บาทจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 99  
คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และต่ํากว่า 5,000 บาท จํานวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบิน
สันสาขาสระบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ด้านการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อ
จําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรีมีบริการให้ลูกค้าได้ทดสอบการใช้งานของสินค้าก่อน
ตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 รองลงมา ห้างฯมีที่จอดรถเพียงพอสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 และห้างฯมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายเช่นลิฟท์ บันไดเลื่อน รถเข็น ฯลฯ อยู่ในระดับ 
มาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ด้านการคัดสรรสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 เมื่อจําแนก
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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(Product) Barton A. Weitz and Michael Levy, (2004) ได้กล่าวเก่ียวกับทฤษฏีส่วนประสมการค้าปลีกว่าเป็นการนํา
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ ชนิดของสินค้าและบริการที่ผู้ค้าปลีกเสนอขาย, ราคาสินค้า, การส่งเสริมการตลาด และการให้
ความช่วยเหลือลูกค้า, การจัดวางผังร้านค้า, การออกแบบร้านค้า และการจัดแสดงสินค้าภายในร้านค้า และความสะดวกของ
ทําเลที่ตั้งร้านค้า 

3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการลูกค้า (Customer Service) 
เกรียงไกร ชํานาญไพศาล (2546) กล่าวว่า การบริการเป็นส่ิงสําคัญย่ิงในงานด้านต่างๆเพราะบริการคือ การให้

ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
ไพโรจน์ ทิพมาตร์ (2544) กล่าวว่า แนวคิดหลักที่ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้ในการพัฒนาการสร้างขอได้เปรียบของการ

ให้บริการลูกค้าแบบยั่งยืน (Sustainable Customer Service Advantage) ซึ่งประกอบด้วย 2 แนวคิดดังนี 1.การใช้หลัก
ความเป็นมาตรฐาน (Standardization) 2.การเจาะจงกลุ่มลูกค้า (Customization) 

4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
Schiffman and Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า “เป็นพฤติกรรมซ่ึงผู้บริโภคทําการ

ค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของผู้บริโภคเอง” 
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2541) ได้อธิบายความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นกิจกรรมที่บุคคลต้องเอาใจใส่

ในเมื่อได้ทําการคัดเลือกซ้ือและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สนองความพอใจ และความต้องการกิจกรรมเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการภายในจิตใจและอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับวิมลรัตน์ ภมรสุวรรณ (2542) และเพ็ญศิริ โชติพันธ์ และคนอื่นๆ  
 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจัิย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ สอบถามผู้บริโภคซ่ึงสร้าง
ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้นดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยด้านส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามปลายปิด จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะคําถามมีคําตอบให้
เลือก 2 ทาง จํานวน 1 ข้อ (ข้อ 1) และแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก จํานวน 4 ข้อ (ข้อ 2,3,4,5) โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทต่างๆ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่องส่วนประสมทางการค้าปลีก 6 ด้าน ได้แก่ แนวคิดด้านการ
บริการลูกค้า แนวคิดด้านทําเลที่ตั้ง แนวคิดด้านการตกแต่งร้านและการจัดแสดงสินค้า แนวคิดด้านการคัดสรรสินค้า แนวคิด
ด้านการตั้งราคา และแนวคิดด้านองค์ประกอบการส่ือสารต่อห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี จํานวน 29 ข้อ โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซ่ึงจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว แบ่งเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรม
การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี มีลักษณะเติมคําตอบและเลือกตอบ  
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร (Population) ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี และ
อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 400 คน ซ่ึงคํานวณจากสูตร (Taro Yamane) โดยใช้สูตร  
n =  Z2pq 
        B2 
N = แทน ขนาดหรือกลุ่มตัวอย่าง 

B = แทน ระดับความคลาดเคลื่อน กําหนดใหม้ีความเบี่ยงเบนได้ 5% (0.50) 
Z = แทน Z scorc เปิดตารางความเช่ือมั่น 95% = 1.96 
p = แทน ค่าความน่าจะเป็นของประชากรที่สนใจศึกษา = 0.5 
q = 1-p  
แทนค่า n = (1.962) (0.5)(0.5) 
             0.052 

 
 = 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 
 จากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คนและผู้วิจัยได้เก็บเพิ่มสําหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ไว้ 4% 
หรือเท่ากับจํานวน 15 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 คนและผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะเลือกเก็บรวบรวมข้อมูลจากห้างสรรพสินค้าโร
บินสัน สาขาสระบุรี ด้วยแบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มผู้ที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี  จํานวน 400 
ตัวอย่าง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้ดังนี้  
  เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จํานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 และเพศ ชาย จํานวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 
 อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-34 ปี จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  รองลงมา 26-30 ปี 
จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5  อายุ 21-25 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ อายุ 35 ปีข้ึนไป จํานวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.7 รองลงมาต่ํากว่า ปริญญาตรี จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 
 อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 
รองลงมา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 แม่บ้านจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 พนักงาน
บริษัท/พนักงานเอกชน จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จํานวน 152 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา 5,001-15,000 บาทจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 99  
คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และต่ํากว่า 5,000 บาท จํานวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบิน
สันสาขาสระบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ด้านการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อ
จําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรีมีบริการให้ลูกค้าได้ทดสอบการใช้งานของสินค้าก่อน
ตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 รองลงมา ห้างฯมีที่จอดรถเพียงพอสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 และห้างฯมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายเช่นลิฟท์ บันไดเลื่อน รถเข็น ฯลฯ อยู่ในระดับ 
มาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ด้านการคัดสรรสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 เมื่อจําแนก



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เป็นรายข้อแล้วห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรีมีการนําสินค้าหลากหลายแบรนด์ มาให้ลูกค้าเลือก อยู่ในระดับ มาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมา ห้างฯ เน้นการคัดสรรสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 และ.ห้างฯมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและความทันสมัยของสินค้า เช่น เทศกาลสงกรานต์มีปืนฉีดน้ํา
ขาย อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ด้านการจัดตกแต่งร้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.95 เมื่อจําแนก
เป็นรายข้อแล้วพบว่า ห้างฯ มีการจัดตกแต่งร้านค้าอย่างสวยงามตามเทศกาล เช่นเทศกาลปีใหม่ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 รองลงมา การจัดตกแต่งของห้างเน้นความสะดวกสบายขณะใช้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
และห้างฯ จัดแสดงสินค้าที่บ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าได้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ด้านองค์ประกอบด้านการส่ือสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89  
เมื่อจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิก The One Card เช่นมีการแจ้งทาง E-mail /หรือโทรศัพท์ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 รองลงมา .มีการโฆษณาห้างสรรพสินค้าผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ ฯลฯ อยู่
ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 และมีการแจ้งราคาพิเศษสําหรับผู้ใช้บัตรเครดิตเซ็นทรัลการ์ด อยู่ในระดับมาก                 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ด้านการตั้งราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90  เมื่อจําแนกเป็น
รายข้อแล้วพบว่า มีการลดราคาสินค้าตามเทศกาลและโอกาสต่างๆ เช่น  เทศกาลปีใหม่ วันแม่ ฯลฯ อยู่ในระดับมาก                    
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 รองลงมา ราคาของสินค้ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และมีสินค้าราคา
ถูกกว่าห้างฯอื่น อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ด้านทําเลที่ตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  เมื่อจําแนกเป็นราย
ข้อแล้วพบว่า ห้างฯ มีหลากหลายสาขาให้เลือกเข้าใช้บริการ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.87 รองลงมา ห้างฯ ตั้งอยู่
ในทําเลที่ตั้งที่สามารถเดินทางได้สะดวก อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 และทําเลที่ตั้งของห้างฯ มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนมีการวางผังภายในห้างให้มีทางเดินกว้าง การสัญจรภายในห้างสะดวก อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขา
สระบุรี ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1) จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สาขาสระบุรี  พบว่าอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ (2558 ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวว่า ปัจจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบดั่งเดิม
แตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า ในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ 
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการเลือกซื้ออาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

2) จากการศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี พบว่า  ส่วนประสมการค้าปลีก ด้านการให้บริการ  ด้านการคัดสรรสินค้า  และด้านการ
ตั้งราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ําถึงต่ํามาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐฐาพร รัตนอร่าม, (2558) ส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ของ
สินค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านเซ่งฮะ ในชุมชนตลาดคลอง 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าว
ว่า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ต้องให้ความสนใจกับส่วนประสมการค้าปลีกในด้านต่างๆ อันได้แก่ ด้านทําเลที่ตั้ง ด้านความ 
หลากหลายของประเภทสินค้า ด้านการตั้งราคา ด้านการออกแบบและจัดแสดงสินค้า และด้านการให้บริการ เพื่อความอยู่
รอดของธุรกิจอย่างย่ังยืนผู้บริหารจึงควรใช้ส่วนประสมการค้าปลีก เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การค้าปลีกของตนให้ประสบ
ความสําเร็จเหนือคู่แข่งขันและให้ผู้บริโภคมีความพอใจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร ไตรทศพร, (2550) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมตัดสินใจจาก
การซื้อสินค้าที่ตั้งราคาถูก มีคุณภาพ และให้บริการดี 

3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี พบว่า พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าซ้ือสินค้าจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี 17.01-19.00น. จํานวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.8 โดยซ้ือสินค้าในแต่ละครั้งมีจํานวน 1-2 ช้ิน จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5  และใช้เงินในการซื้อสินค้า
จากห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี แต่ละครั้ง ครั้งละ 500-1,000 บาท จํานวน 149 คน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือ
สินค้าแผนก Women เช่น กางเกง/กระโปรง, เดรส/ชุดกระโปรง, แจ็กเกต/เส้ือสูท, ชุดนอน ชุดช้ันในของผู้หญิง  รองลงมา 
Beauty เช่น เครื่องสําอาง, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือและเล็บ, นํ้าหอม,อุปกรณ์แต่งหน้า และ Mom, Kids & Toys 
เช่น ของใช้แม่และเด็ก, นมผง ผ้าอ้อม รถเข็น, เส้ือผ้าและของเล่นเด็ก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล เจริญวิริยะธรรม 
(2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ศูนย์การค้า ในกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ญ่ีปุ่น ผู้บริโภคใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิมากท่ีสุดและบ่อยที่สุด ความถี่ในการ
ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ใช้ในโอกาสพบปะสังสรรค์ ในช่วงเวลา 17.31-20.00 น. นิยมรูปแบบการ
ขายแบบอาหารชุด ใช้บริการครั้งละ 3-4 คน ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 301-600 บาทต่อครั้ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐพร ต้นลาภเจริญ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการซื้อสินค้าทุกครั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ซื้อจะเป็นอาหาร ในราคาไม่เกิน 300 
บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เข้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี นิยมเลือกซื้อสินค้าประเภท
เส้ือผ้ามากที่สุด ดังนั้นห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี จึงควรมีสินค้าดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้
ลูกค้าสะดวกในการซ้ือสินค้า และกลับมาใช้บริการซํ้าอีก 

2. ในการใช้จ่ายซ้ือสินค้าพบว่าผู้บริโภคจะซ้ือสินค้าที่ราคาถูกถึงปานกลาง ดังนั้นห้างสรรพสินค้าโรบินสัน                 
สาขาสระบุรี จึงไม่ควรตั้งราคาสินค้าแพงมากจนเกินไปเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคใช้บริการ และมีความบ่อยครั้งในการใช้บริการ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอ่ไป 
  1. ควรทําการศึกษาความต้องการในการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี เพื่อนําสินค้ามาขายใน
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
 2. ควรทําการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขา
สระบุรี เพื่อทราบการตลาดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ต่อไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2) จากการศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี พบว่า  ส่วนประสมการค้าปลีก ด้านการให้บริการ  ด้านการคัดสรรสินค้า  และด้านการ
ตั้งราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ําถึงต่ํามาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐฐาพร รัตนอร่าม, (2558) ส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ของ
สินค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านเซ่งฮะ ในชุมชนตลาดคลอง 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าว
ว่า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ต้องให้ความสนใจกับส่วนประสมการค้าปลีกในด้านต่างๆ อันได้แก่ ด้านทําเลที่ตั้ง ด้านความ 
หลากหลายของประเภทสินค้า ด้านการตั้งราคา ด้านการออกแบบและจัดแสดงสินค้า และด้านการให้บริการ เพื่อความอยู่
รอดของธุรกิจอย่างย่ังยืนผู้บริหารจึงควรใช้ส่วนประสมการค้าปลีก เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การค้าปลีกของตนให้ประสบ
ความสําเร็จเหนือคู่แข่งขันและให้ผู้บริโภคมีความพอใจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร ไตรทศพร, (2550) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมตัดสินใจจาก
การซื้อสินค้าที่ตั้งราคาถูก มีคุณภาพ และให้บริการดี 

3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี พบว่า พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าซ้ือสินค้าจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี 17.01-19.00น. จํานวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.8 โดยซ้ือสินค้าในแต่ละครั้งมีจํานวน 1-2 ช้ิน จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5  และใช้เงินในการซื้อสินค้า
จากห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี แต่ละครั้ง ครั้งละ 500-1,000 บาท จํานวน 149 คน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือ
สินค้าแผนก Women เช่น กางเกง/กระโปรง, เดรส/ชุดกระโปรง, แจ็กเกต/เส้ือสูท, ชุดนอน ชุดช้ันในของผู้หญิง  รองลงมา 
Beauty เช่น เครื่องสําอาง, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือและเล็บ, นํ้าหอม,อุปกรณ์แต่งหน้า และ Mom, Kids & Toys 
เช่น ของใช้แม่และเด็ก, นมผง ผ้าอ้อม รถเข็น, เส้ือผ้าและของเล่นเด็ก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล เจริญวิริยะธรรม 
(2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ศูนย์การค้า ในกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ญ่ีปุ่น ผู้บริโภคใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิมากที่สุดและบ่อยที่สุด ความถี่ในการ
ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ใช้ในโอกาสพบปะสังสรรค์ ในช่วงเวลา 17.31-20.00 น. นิยมรูปแบบการ
ขายแบบอาหารชุด ใช้บริการครั้งละ 3-4 คน ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 301-600 บาทต่อครั้ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐพร ต้นลาภเจริญ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการซื้อสินค้าทุกครั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ซื้อจะเป็นอาหาร ในราคาไม่เกิน 300 
บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เข้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี นิยมเลือกซื้อสินค้าประเภท
เส้ือผ้ามากที่สุด ดังนั้นห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี จึงควรมีสินค้าดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้าสะดวกในการซ้ือสินค้า และกลับมาใช้บริการซํ้าอีก 

2. ในการใช้จ่ายซ้ือสินค้าพบว่าผู้บริโภคจะซ้ือสินค้าที่ราคาถูกถึงปานกลาง ดังนั้นห้างสรรพสินค้าโรบินสัน                 
สาขาสระบุรี จึงไม่ควรตั้งราคาสินค้าแพงมากจนเกินไปเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคใช้บริการ และมีความบ่อยครั้งในการใช้บริการ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอ่ไป 
  1. ควรทําการศึกษาความต้องการในการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี เพื่อนําสินค้ามาขายใน
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
 2. ควรทําการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขา
สระบุรี เพ่ือทราบการตลาดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสระบุรี ต่อไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยบิสินค้าในลอ็คจ่าย สินคา้ประเภทช็อคโกแลต: 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 

Time Reduction of picking at picking location for Chocolate Product: 
Case Study NN&KY Co., Ltd. 
ณัฐวุฒิ วัฒนพานิช, พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 พ้ืนที่ในการหยิบสินค้านั้น ถือเป็นพื้นที่ท่ีสําคัญอีกพ้ืนท่ีหนึ่งของศูนย์กระจายสินค้าแบบเป็นชิ้น ๆ แต่พ้ืนที่
ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ท่ีพนักงานจะให้ความสําคัญน้อยที่สุด เพราะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นท่ีท่ีสินค้ามีการวางพักอยู่สูงสุด 
2-3 วันเท่านั้น งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการทํางานในการหยิบสินค้า ของแผนกหยิบจ่ายสินค้า      
2) เพื่อลดระยะเวลาการหาสินค้าของกระบวนการหยิบท่ีล็อกจ่ายของสินค้าประเภทช็อคโกแลตบริษัท NN&KY จํากัด 
โดยใช้ผังวิเคราะห์หาสาเหตุหรือหลักการทําไม-ทําไมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จัดทําแผนผังขั้นตอน
กระบวนการทํางานเพื่อศึกษากระบวนการทํางาน และแก้ไขปัญหาโดยการแบ่งกลุ่มของสินค้าตามหลักกลุ่มประเภท   
ของสินค้า พร้อมจัดลําดับตําแหน่งในการวางสินค้าโดยใช้ ทฤษฎีการจัดเรียงสินค้าตามยอดความถ่ีในการใช้งานและ     
ใช้เทคนิคการควบคุมการมองเห็นเพื่อจัดทําป้ายบอกประเภทของสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการหาผลจากการปรับปรุงพบว่า 
ระยะเวลาเฉลี่ยในการหยิบสินค้าต่อบิลลดลงจาก 19.57 นาที เหลือ 16.12 นาที (ลดลง 3.45 นาที) คิดเป็น 9.67% และ 
ระยะเวลาเฉลี่ยในการหยิบสินค้าต่อรายการลดลง 0.18 นาที คิดเป็น 13.34% 
คําสําคัญ: สินค้าล็อกจ่าย, ผังวิเคราะห์หาสาเหตุ, เทคนิคการควมคุมด้วยการมองเห็น, การลดระยะเวลา, กระบวนการหยิบ 
 

Abstract 
 

Picking area is a importance area for distribution center to picking goods by piecesbut a 
worker was given this area at the last priority because of total storage time was 2-3 days. The 
purposes of this study were: 1) to study process flow of picking department and 2) to reduce time 
forpicking of chocolate, case study NN&KYcompany. This research was using why-why analysis for 
finding root cause of problem, Flow chart forstudy work process of picking department, Commodity 
System, Fast Moving analysis and Visual control for separate goods to easier for finding goods. It was 
found that picking time per bill was decreased 3.45 minutes or 9.67% (from 19.57 minutes to 16.12 
minutes) and picking time per item was decreased 0.18 minutes or 13.34% 
Keywords: Picking Area, Why- Why analysis, Visual Control, Time Reduction, Picking goods 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันบริษัท NN&KY จํากัด มีฐานลูกค้าอยู่ท่ัวประเทศไทย ทําให้มียอดขายสินค้าตลอดทั้งปี ซ่ึงในปัจจุบัน
ระบบการทํางานของคลังสินค้ายังมีบางส่วนที่ใช้ระยะเวลาในการทํางานเกินความจําเป็น และเนื่องด้วยเหตุนี้จึงทําให้การ
ทํางานมีความล่าช้าและเกิดการรอคอยอย่างเช่น แผนกหยิบจ่ายสินค้า โดยในการหยิบจ่ายสินค้าน้ันมีอยู่ 2 แบบ คือ การ
หยิบสินค้าแบบเต็มพาเลท เพื่อจะกระจายไปยังห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ซ่ึงรูปแบบน้ีจะเป็นการหยิบจ่ายจากด้านบนของ
ชั้นวางสินค้าต้ังแต่ชั้น 2 ขึ้นไป และการหยิบจากด่านล่างชั้น 1 โดยใช้รถ Hand Lift ลากพาเลทเปล่าเพ่ือนําสินค้าตาม 
ใบ order ซ่ึงเป็นการหยิบแบบ ชิ้นเล็ก แบ่งหีบ กล่อง ท่ีจะกระจายไปตามร้านค้าปลีกทั่วไป สิ่งที่แตกต่างกันคือ การหยิบ
แบบเต็มพาเลทนั้นสินค้าจะอยู่ตรงตามล็อกที่ถูกกําหนดไว้ทําให้การหยิบจ่ายมีความง่ายและถูกต้องอยู่แล้ว แต่สําหรับ

2 
 

 
 

การหยิบตามล็อกจ่ายสินค้าในชั้นล่างซ่ึงเป็นการหยิบแบบชิ้นเล็ก จะไม่มีการเรียงลําดับเลยจะเป็นการว่างตามความ
สะดวก หรือความเคยชินของพนักงานหรือที่เรียกว่า ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า การหยิบแบบชิ้นเล็กนั้นมีการเกิดปัญหาในการหยิบสินค้านั้นใช้เวลาในการหาสินค้า
ค่อนข้างนานพอสมควร ดังนั้นผู้ศึกษาจึงริเริ่มหาข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ Why-Why Analysis และ    
ทําการจัดกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้า หลังจากนั้นจึงนํากลุ่มสินค้ามาจัดเรียงตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 
(Volume-based Storage) โดยวิธีตามความถี่ในการเคลื่อนไหวของสินค้า ด้วย FSN (Fast Moving analysis) เมื่อได้
ระดับของกลุ่มสินค้าแล้วจึงนํามาทําการจัดโซนประเภทของสินค้าพร้อมทั้งใช้เทคนิคการควมคุมด้วยการมองเห็น (Visual 
Control) เพื่อง่ายต่อการหาสินค้า โดย กัญญทอง หรดาล (2551) ได้ทําการแบบความสําคัญของสินค้าที่เป็นอาหารแช่แข็ง 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ของคงคลังที่มีการเคลื่อนย้ายสูงสุด, ปานกลาง และต่ําท่ีสุด พร้อมทั้งนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
พบว่าเวลาเฉล่ียในการเบิกจ่ายสินค้าลดลงประมาณ 31 นาที ซ่ึงคิดเป็น 67.39% ซ่ึงผู้ศึกษาจะได้นํามาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานในการหยิบสินค้าของแผนกหยิบจ่ายสินค้า 
2. เพ่ือลดระยะเวลาการหาสินค้าของกระบวนการหยิบท่ีล็อกจ่ายของสินค้าประเภทช็อคโกแลต 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงกระบวนการทํางานในการหยิบสินค้า ของแผนกหยิบจ่ายสินค้า 
2. สามารถลดระยะเวลาในการหาสินค้าของกระบวนการหยิบท่ีล็อกจ่ายของสินค้าประเภทช็อคโกแลต 
 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
1. หลักการหยิบจ่ายสินค้า 
การหยิบสินค้า คือ การหยิบสินค้าโดยการเริ่มจากการค้นหาจากใบสั่งซ้ือสินค้าและต้องหยิบตามนโยบายการ

หยิบหรือ ตามลูกค้ากําหนดเมื่อได้ค้นหาสินค้าเรียบร้อยแล้วนําใบหยิบสินค้าจากเจ้าหน้าแผนก Picking มาหยิบสินค้า
ตามแบบแผนนโยบาย โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีจะทําการตรวจการหยิบสินค้าก่อนนําสินค้าส่งออก (ละออ โพธิภิรมย์, 2555) 

2. รูปแบบการจัดเก็บมี 5 ประเภทดังต่อไปนี้ (James A. Tompkins และ Jerry D.Smith, 1998) 
  1. ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าท่ีไม่มีการ

บันทึกตําแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ใน ระบบ และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ตําแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า ซ่ึงพนักงานที่
ปฏิบัติงานในคลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ท่ีรู้ตําแหน่งในการจัดเก็บและ จํานวนที่จัดเก็บ 

2. ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหน่งตายตัว (Fixed Location System) สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU 
นั้นจะมีตําแหน่งจัดเก็บท่ีกําหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซ่ึงการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะสําหรับคลังสินค้าท่ีมีขนาดเล็ก มีจํานวน
พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจํานวนสินค้าหรือจํานวน SKU ท่ีจัดเก็บน้อยด้วย  

3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้
รหัสสินค้า (Part Number)  

4. ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บ
สินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product type) โดยมีการจัดตําแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือ
ตาม supermarket ท่ัวไป  

5. ระบบการจัดเก็บท่ีไม่ได้กําหนดตําแหน่งตายตัว (Random Location System) เป็นการจัดเก็บท่ี
ไม่ได้กําหนดตําแหน่งตายตัว ทําให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในตําแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
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การหยิบตามล็อกจ่ายสินค้าในชั้นล่างซ่ึงเป็นการหยิบแบบชิ้นเล็ก จะไม่มีการเรียงลําดับเลยจะเป็นการว่างตามความ
สะดวก หรือความเคยชินของพนักงานหรือที่เรียกว่า ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า การหยิบแบบชิ้นเล็กนั้นมีการเกิดปัญหาในการหยิบสินค้านั้นใช้เวลาในการหาสินค้า
ค่อนข้างนานพอสมควร ดังนั้นผู้ศึกษาจึงริเริ่มหาข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ Why-Why Analysis และ    
ทําการจัดกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้า หลังจากนั้นจึงนํากลุ่มสินค้ามาจัดเรียงตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 
(Volume-based Storage) โดยวิธีตามความถี่ในการเคลื่อนไหวของสินค้า ด้วย FSN (Fast Moving analysis) เมื่อได้
ระดับของกลุ่มสินค้าแล้วจึงนํามาทําการจัดโซนประเภทของสินค้าพร้อมทั้งใช้เทคนิคการควมคุมด้วยการมองเห็น (Visual 
Control) เพื่อง่ายต่อการหาสินค้า โดย กัญญทอง หรดาล (2551) ได้ทําการแบบความสําคัญของสินค้าท่ีเป็นอาหารแช่แข็ง 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ของคงคลังที่มีการเคลื่อนย้ายสูงสุด, ปานกลาง และต่ําท่ีสุด พร้อมทั้งนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
พบว่าเวลาเฉล่ียในการเบิกจ่ายสินค้าลดลงประมาณ 31 นาที ซ่ึงคิดเป็น 67.39% ซ่ึงผู้ศึกษาจะได้นํามาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากระบวนการทํางานในการหยิบสินค้าของแผนกหยิบจ่ายสินค้า 
2. เพื่อลดระยะเวลาการหาสินค้าของกระบวนการหยิบท่ีล็อกจ่ายของสินค้าประเภทช็อคโกแลต 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงกระบวนการทํางานในการหยิบสินค้า ของแผนกหยิบจ่ายสินค้า 
2. สามารถลดระยะเวลาในการหาสินค้าของกระบวนการหยิบท่ีล็อกจ่ายของสินค้าประเภทช็อคโกแลต 
 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
1. หลักการหยิบจ่ายสินค้า 
การหยิบสินค้า คือ การหยิบสินค้าโดยการเริ่มจากการค้นหาจากใบสั่งซ้ือสินค้าและต้องหยิบตามนโยบายการ

หยิบหรือ ตามลูกค้ากําหนดเมื่อได้ค้นหาสินค้าเรียบร้อยแล้วนําใบหยิบสินค้าจากเจ้าหน้าแผนก Picking มาหยิบสินค้า
ตามแบบแผนนโยบาย โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีจะทําการตรวจการหยิบสินค้าก่อนนําสินค้าส่งออก (ละออ โพธิภิรมย์, 2555) 

2. รูปแบบการจัดเก็บมี 5 ประเภทดังต่อไปนี้ (James A. Tompkins และ Jerry D.Smith, 1998) 
  1. ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าท่ีไม่มีการ

บันทึกตําแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ใน ระบบ และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ตําแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า ซ่ึงพนักงานที่
ปฏิบัติงานในคลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ท่ีรู้ตําแหน่งในการจัดเก็บและ จํานวนที่จัดเก็บ 

2. ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหน่งตายตัว (Fixed Location System) สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU 
นั้นจะมีตําแหน่งจัดเก็บท่ีกําหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซ่ึงการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะสําหรับคลังสินค้าท่ีมีขนาดเล็ก มีจํานวน
พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจํานวนสินค้าหรือจํานวน SKU ท่ีจัดเก็บน้อยด้วย  

3. ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้
รหัสสินค้า (Part Number)  

4. ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บ
สินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product type) โดยมีการจัดตําแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือ
ตาม supermarket ท่ัวไป  

5. ระบบการจัดเก็บท่ีไม่ได้กําหนดตําแหน่งตายตัว (Random Location System) เป็นการจัดเก็บท่ี
ไม่ได้กําหนดตําแหน่งตายตัว ทําให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในตําแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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3. ผังวิเคราะห์หาสาเหตุ (Why-Why Analysis) 
การวิเคราะห์ Why-Why Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุต้นของปัญหา โดยมีโครงร่างเหมือนกัน คือ 

ซ้ายสุดจะเป็นสิ่งที่เกิดข้ึน หรือ ปัญหา จากนั้นจะเริ่มถาม “ทําไม” ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบสาเหตุต้นของปัญหา ปกติจะ
มีการถามทําไม 5 ครั้งเราจะพบคําตอบ แต่อาจจะไม่จําเป็นท่ีจะต้องครบ 5 ครั้งก็ได้ถ้าพบสาเหตุท่ีแท้จริง (ธวัชชัย 
สุวรรณบุตวิภา, 2552) 

4. ขั้นตอนการทํางาน (Flow Chart) 
ผังงาน (Flow Chart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ท่ีใช้เขียนแทนขั้นตอน คําอธิบาย 

ข้อความ หรือคําพูด ท่ีใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนําเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคําพูด หรือข้อความทําได้ยากกว่าการใช้ผังงาน (วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง, 2588) 

5. ทฤษฎี ABC Analysis โดยวัดตามความถี่ในการหมุนเวียนสินค้า FSN (Fast Moving Analysis) 
การจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) ซ่ึงเป็นเทคนิคการจัดเก็บสินค้า  

ท่ีมีความต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะการจัดเก็บสินค้าแบบซุ่ม (Random Storage) 
และแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคือ การจัดเก็บ
แบบ Volume-based Storage นั้นจะช่วยลดเวลาและระยะทางในการหยิบสินค้า แต่ข้อเสียคือทําให้เกิดความแออัด  
ในช่องทางเดินที่เก็บสินค้าและทําให้เกิดความไม่สมดุลในการใช้พ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินค้า สําหรับจัดเก็บแบบสุ่ม 
(Random Storage) นั้น จะเป็นวิธีท่ีมีการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีจัดเก็บได้ท่ัวท้ังคลังสินค้าซ่ึงจะช่วยลดความแออัดของ
ช่องทางเดินลงไปได้ แต่ข้อเสียคือ ทําให้เสียเวลาในการหยิบสินค้ามาก เนื่องจากสินค้าท่ีมีการหยิบบ่อยนั้น อาจมีพ้ืนที่
จัดเก็บท่ีอยู่ไกลจากประตู (James A. Tompkins และ Jerry D.Smith, 1998) 
 6. เทคนิคการควมคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) (ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์, 2560) 

Visual Control (VC) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ท่ีถูกนํามาใช้ในหลาย ๆ 
องค์กร Visual Control นั้นเกิดขึ้นจากในการทํางานที่ตามปกตินั้นพบว่าการสื่อสารหรือการถ่ายทอดข้อมูลไปยังบุคคลอ่ืน
นั้นมักจะเป็นการสื่อผ่านประสาทสัมผัสทางการมองเห็นและการได้ยิน และมักจะพบว่าการรับข้อมูล โดยการได้ยินอย่างเดียว
มีข้อจํากัดต่างๆ มากมาย เช่น ใน line การผลิตมีเสียงดังจากเครื่องจักรท่ีกําลังทํางานหรือเสียงรบกวนอื่น ๆ เป็นต้น   
ทําให้มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเนื่องจากเสียงของเครื่องจักรที่กําลังทํางานทําการผลิตอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การพูดคุยเพื่อถ่ายทอดงานกัน ดังนั้นองค์กรจึงได้มีการนําเอา Visual Control มาใช้เพื่อช่วยการสื่อสารผ่านการมองเห็น 
โดยการสื่อสารนั้นจะถูกทําในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นป้าย สัญลักษณ์ แถบสี เครื่องหมาย รูปภาพ กราฟ ฯลฯ 

 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ดาริกา อวะภาคม, ศุภชัย ภิสิชเพ็ญ และ มณฑิรา เอียดเสน (2552) ร่วมทํางานวิจัยน้ีเพื่อลดเวลาสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตไอครีมแท่ง ซ่ึงมีเวลาที่สูญเปล่า 28.12% ของเวลาการทํางานทั้งหมด โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เตรียมและทําความสะอาดสายการผลิต ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นลดเวลาสูญเปล่าด้านนี้ โดยใช้เทคนิค ECRS และ SMED มา
ปรับปรุงวิธีการทํางานร่วมกับการใช้เทคนิคการจัดเรียงขั้นตอนการทํางานใหม่ (Activity Flow Process Chart) 
หลังจากนําแนวทางการปรับปรุงมาประยุกต์ใช้ พบว่าเวลาเตรียมสายการผลิตเฉลี่ยลดลงจาก 41.32 นาทีเป็น 16.39 
นาที และ เวลาทําความสะอาดสายการผลิตเฉลี่ยลดลงจาก 60.06 นาทีเป็น 33.67 นาทีทําให้ลดเวลาสูญเปล่าของการ
ทํางานทั้งหมดลดลงเหลือ 17.86 นาทีนอกจากนี้ยังสามารถลดจํานวนการใช้แรงงานของพนักงานได้อีกด้วย 

ธีรพงษ์ ขันทอง (2554) ผู้จัดทํางานค้นคว้าอิสระนี้ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตในกระบวนการหยอด
กาว RTV โดยใช้เทคนิค TQM และลีน โดยมุ่งเน้นลดอัตราของเสียของกาวRTV โดยใช้ด้วยหลักการ Why-Why Analysis 
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงที่ชัดเจนซึ่งสาเหตุหลักมาจากฟองอากาศที่มาจากผู้ผลิต
เอง จึงใช้กระบวนการปั่นกาวเข้ามาทําการปรับปรุง โดยหลังจากปรับปรุงคุณภาพอัตราของเสียจากเดิมสัปดาห์ละ 
33,657.64 ml เหลือ 133.83 ml โดยลดลงเท่ากับ 33,523.81 ml คิดเป็น 99.6% ซ่ึงเพิ่มระดับความเชื่อมั่นได้ 95% 

พัชรี ช่วยประดิษฐ และ พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา (2556) ได้ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาบริหารจัดการร้านค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้าง ซ่ึงสาเหตุของการขาดประสิทธิภาพ คือ การมีสินค้าคงคลังมากเกินไป เนื่องจากร้านค้านั้นต้องการมี
ความพร้อมในการบริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูง และ สินค้าบางประเภทมีความ
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เคลื่อนไหวช้า จึงต้องการลดต้นทุนในการจัดเก็บและมีสินค้าอยู่ในระดับท่ีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยการ
วิเคราะห์สินค้าคงคลังโดยวิธีการสั่งซ้ือประหยัดสุด EOQ สต๊อกเพื่อความปลอดภัย และ จุดสั่งซ้ือใหม่ จัดลําดับ
ความสําคัญของสินค้าด้วยวิธี ABC ออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุตําแหน่งการจัดเก็บ การจัดทํา Visual Control ตาม
ชั้นวางสินค้าท้ังหมด โดยหลังศึกษาพบว่าผลการปรับปรุงนั้นทําให้คลังสินค้ามีประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง 
โดยสามารถลดคาใช้จ่ายรวมในแผนกไฟฟ้าได้ถึง 21% ต่อปีและแผนกประปาลดลงได้ 15% ต่อปี 

ขวัญใจ โชคไพบูลย์ (2555) ได้ทําการศึกษาหลักของลีนเพื่อ นํามาประยุกต์ใช้ในการลดเวลาในกระบวนการ
พิมพ์ของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานให้ดีขึ้น โดยการ
วิเคราะห์กระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ตามแนวความคิดแบบลีน โดยเลือกเครื่องมือมาใช้ในการลดกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้แก่ การลดเวลาของการเปลี่ยนงาน ด้วยหลักการ SMED การจัดเตรียมและบริหารพื้นที่วัสดุ การ
ลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS การลดความสูญเปล่าในงานสํานักงานด้วยการวิเคราะห์กระดาษม้วนและการ
ควบคุมด้วยสายตา Visual Control ซ่ึงหลังการปรับปรุงแล้ว ผลท่ีเกิดข้ึนมีดั้งนี้ สามารถลดเวลาการปรับต้ังเครื่องพิมพ์
จาก 6,306 วินาที เหลือเพียง 2,740 วินาที การจัดการพื้นที่เก็บวัตถุดิบท่ีเบิกมาจากในคลัง จาก 3 ครั้ง เหลือ 1 ครั้ง  
ต่อวัน การตรวจสอบคุณชิ้นงาน ลดเวลาลง 1 วินาที ต่อชิ้นงาน 

 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลําดับการดําเนินการศึกษา 
 

ศึกษากระบวนการหยิบสินค้าและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหยิบสินค้า 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนโดยวิธี Why-Why Analysis 

เก็บข้อมูลก่อนทําการปรับปรุงโดยการจับเวลาการในการหยิบสินค้า เป็นระยะเวลา 1 เดือน (มีนาคม 2560) 
จํานวน 281 บิล จาก 1,040 บิล โดยการสุ่มตัวอย่างตามหลักเครซี่ และ มอร์แกน 

ทําการจัดกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้าพร้อมทั้ง และนํากลุ่มสินค้าท่ีทําการจดัตามประเภทของสินค้าแล้วมา
ทําการจัดเรียงโดยวัดตามความถี่ในการหมุนเวียนสินค้า FSN (Fast Moving Analysis) 

ทําการจัดทําป้ายแบ่งโซนประเภทสินค้าโดยใช้เทคนิคการคุมคุมการมองเห็น (Visual Control) 

ทําเกบ็ข้อมูลระยะเวลาในการหยิบสินค้าหลังการปรับปรุง จํานวน 281 บิล ในระยะเวลา 1 เดือน  
(เมษายน 2560) พร้อมทั้งทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลก่อน –หลัง 

 

สรุป และ ข้อเสนอแนะ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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เคลื่อนไหวช้า จึงต้องการลดต้นทุนในการจัดเก็บและมีสินค้าอยู่ในระดับท่ีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยการ
วิเคราะห์สินค้าคงคลังโดยวิธีการสั่งซ้ือประหยัดสุด EOQ สต๊อกเพื่อความปลอดภัย และ จุดสั่งซ้ือใหม่ จัดลําดับ
ความสําคัญของสินค้าด้วยวิธี ABC ออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุตําแหน่งการจัดเก็บ การจัดทํา Visual Control ตาม
ชั้นวางสินค้าท้ังหมด โดยหลังศึกษาพบว่าผลการปรับปรุงนั้นทําให้คลังสินค้ามีประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง 
โดยสามารถลดคาใช้จ่ายรวมในแผนกไฟฟ้าได้ถึง 21% ต่อปีและแผนกประปาลดลงได้ 15% ต่อปี 

ขวัญใจ โชคไพบูลย์ (2555) ได้ทําการศึกษาหลักของลีนเพื่อ นํามาประยุกต์ใช้ในการลดเวลาในกระบวนการ
พิมพ์ของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานให้ดีขึ้น โดยการ
วิเคราะห์กระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ตามแนวความคิดแบบลีน โดยเลือกเครื่องมือมาใช้ในการลดกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้แก่ การลดเวลาของการเปลี่ยนงาน ด้วยหลักการ SMED การจัดเตรียมและบริหารพื้นที่วัสดุ การ
ลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS การลดความสูญเปล่าในงานสํานักงานด้วยการวิเคราะห์กระดาษม้วนและการ
ควบคุมด้วยสายตา Visual Control ซ่ึงหลังการปรับปรุงแล้ว ผลที่เกิดข้ึนมีดั้งนี้ สามารถลดเวลาการปรับต้ังเครื่องพิมพ์
จาก 6,306 วินาที เหลือเพียง 2,740 วินาที การจัดการพื้นที่เก็บวัตถุดิบท่ีเบิกมาจากในคลัง จาก 3 ครั้ง เหลือ 1 ครั้ง  
ต่อวัน การตรวจสอบคุณชิ้นงาน ลดเวลาลง 1 วินาที ต่อชิ้นงาน 

 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลําดับการดําเนินการศึกษา 
 

ศึกษากระบวนการหยิบสินค้าและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหยิบสินค้า 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนโดยวิธี Why-Why Analysis 

เก็บข้อมูลก่อนทําการปรับปรุงโดยการจับเวลาการในการหยิบสินค้า เป็นระยะเวลา 1 เดือน (มีนาคม 2560) 
จํานวน 281 บิล จาก 1,040 บิล โดยการสุ่มตัวอย่างตามหลักเครซี่ และ มอร์แกน 

ทําการจัดกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้าพร้อมทั้ง และนํากลุ่มสินค้าท่ีทําการจดัตามประเภทของสินค้าแล้วมา
ทําการจัดเรียงโดยวัดตามความถี่ในการหมุนเวียนสินค้า FSN (Fast Moving Analysis) 

ทําการจัดทําป้ายแบ่งโซนประเภทสินค้าโดยใช้เทคนิคการคุมคุมการมองเห็น (Visual Control) 

ทําเก็บข้อมูลระยะเวลาในการหยิบสินค้าหลังการปรับปรุง จํานวน 281 บิล ในระยะเวลา 1 เดือน  
(เมษายน 2560) พร้อมทั้งทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลก่อน –หลัง 

 

สรุป และ ข้อเสนอแนะ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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จากภาพท่ี 1 พบว่าขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยมีดังนี้ 1) ทําการศึกษากระบวนการในการหยิบสินค้าได้ดังรูป
ท่ี 2) ทําการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการหยิบจ่ายสินค้า ซ่ึงจากการศึกษากระบวนการหยิบสินค้า พบว่ามีการใช้
เวลานานในการหยิบสินค้า เนื่องต้องใช้เวลาจากการหาสินค้า จึงได้ทําการศึกษาเครื่องมือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึง
งานวิจัยนี้ได้ทําการเลือก why-why analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา 3) การจัดกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้า 
(Commodity System) เพื่อทําการจัดกลุ่มสินค้าเป็นประเภทต่างๆ 4) ทําการจัดสรรพื้นที่ตามหลัก Volume-based 
Storageเพ่ือแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และปริมาณของสินค้า 5) นําหลักการ Fast Moving 
Analysis เพื่อทําการแบ่งตําแหน่งของสินค้าของแต่ละประเภทหมวดหมู่สินค้าตามความถี่ในการหยิบสินค้า และ เครซี่ 
และ มอร์แกน ในการทําการหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างของบิลในการหยิบสินค้า โดยระยะเวลา 1 เดือนจะมีใบ orderท่ีต้อง
ทําการหยิบสินค้าเฉลี่ย 1,040 บิลต่อเดือน สามารถคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 281 บิลต่อเดือน ดังนั้นงานวิจัยผู้วิจัยจะทํา
การสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 281 บิลในระยะเวลา 1 เดือน ท้ังก่อนและหลังการปรับปรุง (มีนาคม – เมษายน 2560) หลังจาก
นั้นนําข้อมูลท้ังหมดที่ได้มาทําการวิเคราะห์พร้อมทั้งเปรียบเทียบ และสรุปผลพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษากระบวนการในการหยิบสินค้าได้ผลดังภาพที่ 2 ซ่ึงกระบวนการจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพนักงานได้รับ 
ใบ order แล้ว ทําการจัดเตรียม Hand lift เพื่อทําการเตรียมตัวหาสินค้า หลังจากนั้นก็เริ่มทําการหาสินค้าตามใบ order 
จนครบจํานวน แล้วส่งต่อให้พนักงานที่รอทําการคัดแยกเพื่อทําการคัดแยกสินค้าตามร้านค้าต่าง ๆ หลังจากนั้นพนักงาน
จะทําการบรรจุสินค้าและปิดผนึกพร้อมทําการส่งต่อให้แผนกขนส่งดําเนินการต่อไป ซ่ึงปัญหาที่พบในกระบวนการหยิบ
สินค้าของล็อกจ่ายสินค้าคือพนักงานใช้เวลาในการหยิบสินค้านาน เนื่องมาจากการหาสินค้านาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังในรูปท่ี 3 พบว่า บริษัท NN&KY จํากัด ได้ทําการจัดเก็บสินค้าท่ีมีการหยิบแบบชิ้นเล็ก ๆ 
ในรูปแบบไร้รูปแบบ (Informal System) ดังภาพที่ 4 ที่ไม่ได้มีการบ่งบอกว่าสินค้าท่ีวางอยู่เป็นช็อคโกแลตประเภทใด 
ดังนั้นเมื่อพนักงานต้องการที่จะหยิบสินค้า พนักงานต้องทําการเดินหาสินค้าเหล่านั้น ตามล็อกจ่ายต่าง ๆ ช็อคโกแลต 
จนกว่าจะได้สินค้าครบตามชนิดและจํานวนที่ระบุไว้ในใบ order ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการแก้ปัญหาการใช้เวลาในการ 
หยิบสินค้านาน ดังต่อไปนี้ 
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ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 4 รูปแบบการจัดเก็บสินค้าล็อกจ่าย 

 
1. เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มยอดจ่ายออกของสินค้าประเภทช็อคโกแลต 

 
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของหมวดหมู่สินค้าประเภทช็อคโกแลตตามหลักการ Fast Moving Analysis 
 

กลุ่มระดับความถี่ % ความถี่สะสมยอดขายรวมเฉลี่ยใน 1 ปี 
สินค้าท่ีมีการหมุนเวียนเร็ว Fast Moving (F) 65 
สินค้าท่ีมีการหมุนเวียนช้า Slow Moving (S) 25  
สินค้าท่ีไม่มีการหมุนเวียน Non Moving (N) 10 

รวม 100 
 
ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2560 
 

จากตารางท่ี 1 คือเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของสินค้าตามความถ่ีในการหยิบสินค้าซ่ึงให้หัวหน้าเป็นผู้กําหนดขึ้น
ใหม่ โดยมีการเปรียบเทียบจากปริมาณยอดขายสินค้าในระยะเวลาเฉลี่ย 1 ปี ซ่ึงสินค้าท่ีมีความถ่ีสะสมยอดขายรวม 65% 
เป็นสินค้าท่ีมีการหมุนเวียนเร็ว, 25% เป็นสินค้าท่ีมีการหมุนเวียนช้า และ 10% เป็นสินค้าท่ีไม่มีการหมนุเวียน  

2. การการเปรียบเทียบผลวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปการแบ่งหมวดหมู่สินค้าประเภทช็อคโกแลต 
 
กลุ่ม ประเภทหมวดหมู่  จํานวนรายการ(รายการ) ยอดจ่ายออกเฉลี่ยต่อเดือน(ลัง) 
ก เวเฟอร์  20 2,740.29 
ข ช็อคโกแลตบาร์  4 6,614.90 
ค ช็อคโกแลตนักเก็ตส์  14 9,443.47 
ง สินค้าเทศกาล ของแถม  8 4,174.97 
จ ช็อคโกแลตแท่งปกติ  9 7,788.97 
ช ช็อคโกแลตแท่งมากกว่า 4F 6 2,131.15 
ณ ช็อคโกแลตแท่งพรี่เมี่ยม  7 3,810.51 
รวม 7 หมวดหมู่ 68 36,704.26 
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ตารางที่ 2 เป็นตารางแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่ของสินค้าประเภทช็อคโกแลตซ่ึงมีท้ังหมด 68 
รายการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 หมวดหมู่ตามประเภทของสินค้า คือ ก (เวเฟอร์) มีจํานวน 20 รายการ, ข (ช็อคโกแลตบาร์) 
มีจํานวน 4 รายการ, ค (ช็อคโกแลตนักเก็ตส์) มีจํานวน 14 รายการ, ง (สินค้าเทศกาล ของแถม) มีจํานวน 8 รายการ,   
จ (ช็อคโกแลตแท่งปกติ) มีจํานวน 9 รายการ, ช (ช็อคโกแลตแท่งมากกว่า 4F) มีจํานวน 6 รายการ และ ณ (ช็อคโกแลตแท่ง  
พรี่เมี่ยม) มีจํานวน 7 รายการ ซ่ึงทั้ง 7 หมวดหมู่นั้นมียอดจ่ายออกเฉลี่ยรวม 36,704.26 ลังต่อเดือน ซ่ึงเมื่อทําการ
แบ่งกลุ่มความถี่ของสินค้าโดยการคํานวณจากยอดจ่ายออกสามารถแบ่งกลุ่มของความถี่การจ่ายออกสินค้าได้ดังตารางที่ 3 
พบว่าสินค้ากลุ่มความถี่ F (64.97%) มีท้ังหมด 3 กลุ่มคือ ค, จ และ ข ส่วนสินค้ากลุ่มความถี่ S (21.76%) มีท้ังหมด      
2 กลุ่ม คือ ง และ ณ สุดท้ายคือกลุ่มความถี่ N (13.27%) มี 2 กลุ่ม คือ ก และ ข 

 
ตารางที่ 3 แสดงการแบ่งกลุ่มความถี่ของสินค้า จากยอดจ่ายออกสินค้า  
 
กลุ่ม ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละความถี่สะสม ระดับของความถี่ กลุ่มความถี่ 
ค 9,443.47 25.73% 25.73%

64.97%  F จ 7,788.97 21.22% 46.95%
ข 6,614.90 18.02% 64.97%
ง 4,174.97 11.37% 76.35% 21.76%  S ณ 3,810.51 10.38% 86.73%
ก 2,740.29 7.47% 94.19% 13.27%  N ช 2,131.15 5.81% 100.00%

รวม 36,704.30 100.00% 100%  
 

หลังจากที่ทําการแบ่งกลุ่มความถี่ของสินค้าแล้ว ทางผู้วิจัยได้ทําการจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้สินค้า
กลุ่มต่างๆ เนื่องจากสินค้าประเภทช็อคโกแลตทั้งหมดที่ทําการศึกษานั้น มีจํานวน SKU 68 รายการ แต่พ้ืนที่ท่ีใช้ในการ
จัดเก็บสินค้าเพื่อรอทําการหยิบจ่ายเป็นชิ้นเล็ก ๆ นั้นมีเพียง 46 โลเคชั่น ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า ดังนั้นผู้วิจัย
จึงทําการจัดสรรพื้นท่ีตามกลุ่มของสินค้า โดยการเปรียบเทียบจากจํานวนสินค้าท้ังหมดที่มีในแต่ละกลุ่ม ได้ดังตารางที่ 4 
พบว่ากลุ่มท่ีได้ จํานวนโลเคชั่นมากที่สุดคือ สินค้ากลุ่ม ก (14 โลเคชั่น) รองลงมาคือ กลุ่มสินค้า ค (9 โลเคชั่น), กลุ่มสินค้า จ 
(6 โลเคชั่น), กลุ่มสินค้า ง และ ณ (5 โลเคชั่น), กลุ่มสินค้า ช (4 โลเคชั่น) และ กลุ่มสินค้า ข (3 โลเคชั่น) ตามลําดับ เมื่อ
ทําการจัดเรียงตามกลุ่มความถี่พบว่า กลุ่ม F ได้พ้ืนที่จํานวน 18 โลเคชั่น กลุ่ม S ได้พ้ืนที่จํานวน 10 โลเคชั่นและ กลุ่ม N 
ได้พ้ืนที่จํานวน 18 โลเคชั่น โดยการแบ่งโซนตามหลักการของ FSN คือ สินค้าท่ีมีการเคลื่อนเร็วจะทําการจัดเก็บไว้ใกล้
ประตู ส่วนสินค้าท่ีไม่เคลื่อนไหวจะมีการจัดเก็บไว้ไกลท่ีสุด เพ่ือเป็นลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้า ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ทําการแบ่งพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินค้าตามโลชั่นต่างๆ โดยยึดหลักการของ FSN และการจัดสรรพื้นที่ตามตางรางที่ 4   
มาใช้ในการแบ่งพื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้าของพื้นที่เก็บสินค้าสําหรับการหยิบสินค้าชิ้นเล็ก ๆ พร้อมทั้งเส้นทางเดินในการ
หยิบสินค้าของพนักงานได้ดังรูปท่ี 5 ซ่ึงได้มีการทําป้ายบ่งชี้ประเภทของสินค้าต่างๆ ดังรูปท่ี 6 เพื่อให้ง่ายต่อการหาสินค้า
ของพนักงานในการหยิบสินค้าตามใบ order 

 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 เป็นตารางแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่ของสินค้าประเภทช็อคโกแลตซ่ึงมีท้ังหมด 68 
รายการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 หมวดหมู่ตามประเภทของสินค้า คือ ก (เวเฟอร์) มีจํานวน 20 รายการ, ข (ช็อคโกแลตบาร์) 
มีจํานวน 4 รายการ, ค (ช็อคโกแลตนักเก็ตส์) มีจํานวน 14 รายการ, ง (สินค้าเทศกาล ของแถม) มีจํานวน 8 รายการ,   
จ (ช็อคโกแลตแท่งปกติ) มีจํานวน 9 รายการ, ช (ช็อคโกแลตแท่งมากกว่า 4F) มีจํานวน 6 รายการ และ ณ (ช็อคโกแลตแท่ง  
พรี่เม่ียม) มีจํานวน 7 รายการ ซ่ึงทั้ง 7 หมวดหมู่นั้นมียอดจ่ายออกเฉลี่ยรวม 36,704.26 ลังต่อเดือน ซ่ึงเมื่อทําการ
แบ่งกลุ่มความถี่ของสินค้าโดยการคํานวณจากยอดจ่ายออกสามารถแบ่งกลุ่มของความถี่การจ่ายออกสินค้าได้ดังตารางที่ 3 
พบว่าสินค้ากลุ่มความถี่ F (64.97%) มีท้ังหมด 3 กลุ่มคือ ค, จ และ ข ส่วนสินค้ากลุ่มความถี่ S (21.76%) มีท้ังหมด      
2 กลุ่ม คือ ง และ ณ สุดท้ายคือกลุ่มความถี่ N (13.27%) มี 2 กลุ่ม คือ ก และ ข 

 
ตารางที่ 3 แสดงการแบ่งกลุ่มความถี่ของสินค้า จากยอดจ่ายออกสินค้า  
 
กลุ่ม ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละความถี่สะสม ระดับของความถี่ กลุ่มความถี่ 
ค 9,443.47 25.73% 25.73%

64.97%  F จ 7,788.97 21.22% 46.95%
ข 6,614.90 18.02% 64.97%
ง 4,174.97 11.37% 76.35% 21.76%  S ณ 3,810.51 10.38% 86.73%
ก 2,740.29 7.47% 94.19% 13.27%  N ช 2,131.15 5.81% 100.00%

รวม 36,704.30 100.00% 100%  
 

หลังจากที่ทําการแบ่งกลุ่มความถี่ของสินค้าแล้ว ทางผู้วิจัยได้ทําการจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้สินค้า
กลุ่มต่างๆ เนื่องจากสินค้าประเภทช็อคโกแลตทั้งหมดที่ทําการศึกษานั้น มีจํานวน SKU 68 รายการ แต่พ้ืนที่ท่ีใช้ในการ
จัดเก็บสินค้าเพื่อรอทําการหยิบจ่ายเป็นชิ้นเล็ก ๆ นั้นมีเพียง 46 โลเคชั่น ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า ดังนั้นผู้วิจัย
จึงทําการจัดสรรพื้นที่ตามกลุ่มของสินค้า โดยการเปรียบเทียบจากจํานวนสินค้าท้ังหมดที่มีในแต่ละกลุ่ม ได้ดังตารางที่ 4 
พบว่ากลุ่มที่ได้ จํานวนโลเคชั่นมากท่ีสุดคือ สินค้ากลุ่ม ก (14 โลเคชั่น) รองลงมาคือ กลุ่มสินค้า ค (9 โลเคชั่น), กลุ่มสินค้า จ 
(6 โลเคชั่น), กลุ่มสินค้า ง และ ณ (5 โลเคชั่น), กลุ่มสินค้า ช (4 โลเคชั่น) และ กลุ่มสินค้า ข (3 โลเคชั่น) ตามลําดับ เม่ือ
ทําการจัดเรียงตามกลุ่มความถี่พบว่า กลุ่ม F ได้พ้ืนที่จํานวน 18 โลเคชั่น กลุ่ม S ได้พ้ืนที่จํานวน 10 โลเคชั่นและ กลุ่ม N 
ได้พ้ืนที่จํานวน 18 โลเคชั่น โดยการแบ่งโซนตามหลักการของ FSN คือ สินค้าท่ีมีการเคลื่อนเร็วจะทําการจัดเก็บไว้ใกล้
ประตู ส่วนสินค้าท่ีไม่เคลื่อนไหวจะมีการจัดเก็บไว้ไกลท่ีสุด เพื่อเป็นลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้า ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ทําการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าตามโลชั่นต่างๆ โดยยึดหลักการของ FSN และการจัดสรรพื้นที่ตามตางรางที่ 4   
มาใช้ในการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าของพื้นที่เก็บสินค้าสําหรับการหยิบสินค้าชิ้นเล็ก ๆ พร้อมทั้งเส้นทางเดินในการ
หยิบสินค้าของพนักงานได้ดังรูปท่ี 5 ซ่ึงได้มีการทําป้ายบ่งชี้ประเภทของสินค้าต่างๆ ดังรูปท่ี 6 เพื่อให้ง่ายต่อการหาสินค้า
ของพนักงานในการหยิบสินค้าตามใบ order 

 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 4 แสดงการจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าแต่ละกลุ่ม 
 

กลุ่ม จํานวน
สินค้าท่ีมี 

% พ้ืนที่จัดเก็บของ
พ้ืนที่จัดเก็บสินค้า

ทั้งหมด 

จํานวนโลเคชั่นที่ได้
จัดเก็บของแต่ละกลุ่ม 

จํานวนโลเคชั่นที่ได้
จัดเก็บของแต่ละกลุ่ม

ความถี่ 
กลุ่มความถี่ 

ค 14 20.59% 9 
18 F จ 9 13.24% 6 

ข 4 5.88% 3 
ง 8 11.76% 5 10 S ณ 7 10.29% 5 
ก 20 29.41% 14 18 N ช 6 8.82% 4 

รวม 68 100.00% 46.00 46  

ประตู
ทางเข้าห้อง

ช ค
ช ค
ช ค
ช ค
ก ค
ก ค
ก ค
ก ค
ก ค
ก จ
ก จ
ก จ
ก จ
ก จ
ก จ
ก ข
ก ข
ก ข
ณ ง
ณ ง
ณ ง
ณ ง
ณ ง

F S N

 
ภาพที่  5 แสดงภาพการแบ่งโซนของกลุ่มสินค้า 

 

 

ภาพที่  6 แสดงตัวอย่างการจัดทํา Visual Control ท่ีโลเคชั่นของล็อกจ่ายสินค้า 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 5 แสดงเวลาเปรียบเทียบการหยิบสินค้าประเภทช็อคโกแลตก่อนและหลังปรับปรุง 
 

รูปแบบการจัดเรียง ระยะเวลา
เวลาในการหยิบสินค้า(นาที) % ของเวลาหาสินค้า 

ใบ order/บิล รายการ ใบ order/บิล รายการ 

จัดเก็บแบบไร้รูปแบบ Informal 
System (ก่อนปรับปรุง) 1 เดือน 19.57 1.17 54.83% 56.71% 

จัดเก็บตามประเภทของสินค้า 
Commodity System  
(หลังปรับปรุง) 

1 เดือน 16.12 0.59 45.17% 43.29% 

จํานวนระยะเวลาที่ลดลง 3.45 0.18 9.67% 13.43% 
 
ตารางที่ 5 พบว่าระยะเวลาในการหยิบสินค้าประเภทช็อคโกแลตเฉลี่ยแบบ ใบ order นั้น ลดลงจาก 19.57 

นาที เหลือ 16.12 นาที ซ่ึงลดลง 3.45 นาที คิดเป็น 9.67%และระยะเวลาในการหยิบสินค้าเฉลี่ยแบบรายการหรือ SKU 
นั้นลดลงจาก 1.17 นาทีต่อรายการเป็น 0.59 นาทีต่อรายการ ซ่ึงลดลง 0.18 นาทีต่อรายการ คิดเป็น 13.34% 
 
สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล 

จากการศึกษากระบวนการหยิบสินค้าในล็อกจ่ายสินค้าของบริษัท NN&KY จํากัด และวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธี 
why-why analysis พบว่าล็อกจ่ายสินค้าแบบชิ้นเล็กๆ ของสินค้าประเภทช็อคโกแลตนั้น มีรูปแบบการจัดเก็บแบบไร้
รูปแบบ โดยรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้พนักงานต้องใช้เวลาในการหาสินค้านาน ซ่ึงส่งผลต่อระยะเวลาในการหยิบสินค้า    
ท่ีนาน จึงทําให้ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้า ซ่ึงสินค้าประเภทช็อคโกแลตนั้นมีท้ังหมด 68 รายการ
สามารถทําการแบ่งหมวดหมู่กลุ่มของสินค้าออกได้ไป 7 กลุ่ม คือ ก (เวเฟอร์) มีจํานวน 20 รายการ, ข (ช็อคโกแลตบาร์) 
มีจํานวน 4 รายการ, ค (ช็อคโกแลตนักเก็ตส์) มีจํานวน 14 รายการ, ง (สินค้าเทศกาล ของแถม) มีจํานวน 8 รายการ, จ 
(ช็อคโกแลตแท่งปกติ) มีจํานวน 9 รายการ, ช (ช็อคโกแลตแท่งมากกว่า 4F) มีจํานวน 6 รายการ และ ณ (ช็อคโกแลต
แท่งพรี่เม่ียม) มีจํานวน 7 รายการ พร้อมทั้งนํากลุ่มสินค้าดังกล่าวมาทําการจัดกลุ่มสินค้าตามความถี่ของยอดจ่ายออก
ของสินค้า ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ดังนี้ กลุ่มความถี่ F (64.97%) มีท้ังหมด 3 กลุ่มคือ ค, จ และ ข ส่วนสินค้ากลุ่ม
ความถี่ S (21.76%) มีท้ังหมด 2 กลุ่ม คือ ง และ ณ ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มความถี่ N (13.27%) มี 2 กลุ่ม คือ ก และ ข  
แต่เนื่องจากพื้นที่ในการวางสินค้ามีไม่เพียงพอต่อจํานวนสินค้า ผู้วิจัยจึงได้ทําการจัดสรรพื้นที่ให้กับสินค้าหมวดหมู่กลุ่ม
ต่าง ๆ ตามรายการของสินค้า พร้อมท้ังแบ่งโซนสินค้าตามหลักการ FSN เม่ือทําการเปรียบเทียบ ระยะเวลาในการหยิบ
สินค้าพบว่าระยะเวลาในการหยิบสินค้าเฉลี่ยแบบ ใบ order นั้น ลดลงจาก 19.57 นาที เหลือ 16.12 นาที ซ่ึงลดลง 
3.45 นาที คิดเป็น 9.67% และระยะเวลาในการหยิบสินค้าเฉลี่ยแบบรายการหรือ SKU นั้นลดลงจาก 1.17 นาทีต่อ
รายการเป็น 0.59 นาทีตอ่รายการซึ่งลดลง 0.18 นาทีต่อรายการ คิดเป็น 13.34% ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ 
ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา (2555) ท่ีได้ทําการจัดผังคลังสินค้าใหม่โดยการแบ่งสินค้าออกเป็นสินค้าเคลื่อนไหวเร็ว, ปานกลาง 
และช้า จากการเก็บข้อมูลการหยิบงานเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าสามารถลดระยะเวลาในการหยิบงานเฉลี่ย 12 นาที และ
ลดระยะทางได้ 1,080 เมตร ซ่ึงสอดคล้องกับผลของผู้วิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในงานวิจัยนี้มีขอบเขตเพียงแค่สินค้าที่เป็นช็อคโกแลตแค่เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ซึ่งรูปแบบการจัดเก็บ
ดังกล่าวสามารถนําไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้กับสินค้าประเภทอื่นๆที่มีรูปแบบการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ
ที่คล้ายคลึงกันได้อีกทั้งการจัดเรียงสินค้าตามหลักการแบ่งกลุ่มประเภทของสินค้า สามารถนําไปใช้ได้กับสินค้าท่ีมี
ขนาดเล็ก 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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384

11 
 

 
 

เอกสารอา้งอิง 
กัญญทอง หรดาล. (2551). การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้าสําหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง. 

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร. 
ขวัญใจ โชคไพบูลย์. (2555). การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษากระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์. สาขาวิชา

การจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ. 
ดาริกา อวะภาคม. ศุภชัย ภิสิชเพ็ญ และ มณฑิรา เอียดเสน. (2552). การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิตไอกรีมแทง่. 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตรและภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร.    
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์. 

ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์. (2560). Visual Control. [Online]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bt-training.com/ 
index.php?lay=show&ac=article&Id=539191674&Ntype=1. 2560. 

ธวัชชัย สุวรรณบุตวิภา. (2552). การแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Why-Why Analysis. [Online].  
เข้าถึงได้จาก: http://leanmanufacturing-tawatchai.blogspot.com/2009/12/why-why-analysis-5-
gen.html. 2560. 

ธีรพงษ์ ขันทอง. (2554). การปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและลีน 
กรณีศึกษา กระบวนการหยอดกาว RTV. วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ                
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

พัชรี ช่วยประดิษฐ และพงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา. (2556). แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง. (2558). ขัน้ตอนการทํางาน (Flow Chart). [Online].                                     
เข้าถึงได้จาก: http: //www.thaiall.com/flowchart/indexo.html. 2560. 

อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา. (2555). การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยการจัดแผนผังคลังสินค้าใหม่ 
กรณีศึกษาบริษัท ABC. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ละออ โพธิภิรมย์. (2555). บทความแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์. [Online]. เข้าถึงได้จาก: www.rtc.ac.th/ 
www_km/03/0317/Goods%20Picking.pdf. 2560. 

James A. Tompkins และ Jerry D. Smith. (1998). รูปแบบการจัดเรียงสินค้าในคลัง. [Online]. เข้าถึงได้จาก: 
http://logisticscorner.com/index.php?option=com_content&vie d=333. 2560. 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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แนวทางการศึกษาเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายน้าํพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป                 
ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ํารอ้น ตําบลโปง่น้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุร ี
An Opportunity Distribution Guideline of Phoenix Mushroom Patses 

Product of Banpongnamron School, Pongnamron Sub-District, 
Pongnamron District, Chanthaburi Province 

พศวัต สุขสบาย 
วิทยาลัยพานิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งนํ้าร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 2) ศึกษาการ
รับรู้ของแบรนด์ ตาม Model 3I ท่ีส่งผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน
บ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 3) ศึกษาแนวทางการการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 
โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed method) คือมีท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงปฏิบัติการ   

การศึกษาเพื่อเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน และช่องทางการจัด
จําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าน้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน
บ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผู้ผลิตให้ความสนใจ ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่าน
ทาง ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท  มากที่สุด โดยให้เหตุผลว่าเป็นช่องทางที่ สร้างความสะดวกสบายแก่การเลือกซ้ือ
สินค้าแก่ผู้บริโภค และ เป็นช่องทางที่ช่วยทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เพราะมีผู้บริโภคเลือกใช้ช่องทางนี้ใน
การจับจ่ายใช้สอยกันมาก และช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค ซ่ึงทางด้านความเห็นของ ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีความเห็นเช่นเดียวกัน ซ่ึงผู้ผลิตให้ความสนใจช่องทางการจัดจําหน่าย
ผ่านงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เนื่องจากผู้ผลิตเห็นว่าเป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น ในด้านการรับรู้แบรนด์ ตาม Model 3i ของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ด้านคุณค่าท่ีแท้จริงของ
แบรนด์ และด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่ง
น้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ปัญหาและข้อจํากัดในสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์น้ําพริก        
เห็ดนางฟ้ามีอายุการเก็บรักษาท่ีไม่นานมาก เน่าเสียได้ง่าย 
คําสําคัญ: น้ําพริกเห็ดนางฟ้า, ช่องทางการจัดจําหน่าย, การตัดสินใจซ้ือ 
 

Abstract 
 

The purposes of this research ware 1) to study the distribution of opportunity factors 
affecting the purchase decision of the processed Phoenix mushroom paste product of Ban Pong Nam 
Ron School, Pong Nam Ron Sub-district, Pong Nam Ron District, Chantaburi province. 2) to recognize 
the Brand Model 3I Brand that influences consumers to make the decision to buy Phoenix mushroom 
paste products of Ban Pong Nam Ron School, Pong Nam Ron Sub-district, Pong Nam Ron District, 
Chantaburi province. 3) to study the ways to increase the distribution of opportunity for Phoenix 
mushroom paste product of Ban Pong Nam Ron School, Pong Nam Ron Sub-district, Pong Nam Ron 
District, Chantaburi province. 
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This research is an integrated research method (Mixed method), both quantitative, 
qualitative and practical. The research found that the study to select retail distribution of 
opportunity with the exact location of the outlet. And no retail outlet has an effect to the decision 
to buy Phoenix mushroom paste processed of Ban Pong Nam Ron School, Pong Nam Ron Sub-
district, Pong Nam Ron District, Chanthaburi province. Manufacturers pay attention through the 
distribution of opportunity is supermarkets and mini mart are arguably the most convenient way to 
shop for consumers. It is the opportunity that helps make the product more recognizable because 
consumers choose this way to spend a lot of money. And the location-based distribution of 
opportunity makes it more difficult to make a purchase decision from consumers. The opinions of 
most manufacturers have the same opinion then they pay attention to the distribution of opportunity 
through various trade fairs because they see it as an opportunity to promote publicity products to be 
known in the field of brand awareness. In according to Model 3I of products processed, the true 
value of the brand and the identity of the brand that affects the decision to buy products of Phoenix 
mushroom paste processed of Ban Pong Nam Ron School, Pong Nam Ron 
Keywords: Phoenix Mushroom Pastes, The True Value, The Identity of the Brand 
 
บทนํา 
 
 การศึกษาไทยในปัจจุบันในเขตพื้นที่ชนบท ยังขาดโอกาส และมาตรฐานทางการศึกษา แหล่งการศึกษาที่     
ไม่ท่ัวถึง การขาดแคลนบุคลากรครูอาจารย์ท่ีมีคุณภาพ ปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคม และปัญหาทางครอบครัวท่ีมี
สภาพยากจน ทางบ้านต้องทํางานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพ รายได้ไม่พอต่อการศึกษาต่อในชั้นสูงๆ หรือสายสามัญ เด็กส่วนใหญ่
เรียนจบจึงเรียนต่อในสายอาชีพ อาชีวศึกษา หรือไม่เรียนต่อออกไปทํางาน ช่วยงานทางบ้าน ทําให้ขาดโอกาสการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในเขตพื้นที่ชนบท และเมือง เห็นถึงความไม่เสมอภาคทาง
การศึกษา ท่ีรอการช่วยเหลือ พัฒนา และขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนในเขตพื้นที่
ชนบทของตัวเอง 
 โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการ ท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก ของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซ่ึงเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
การศึกษาของประเทศ มีหน้าท่ีในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา โดยมีการมอบหมายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทําโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทําบันทึกข้อตกลงสาน
พลังประชารัฐ ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 22 หน่วยงาน 
และภาคประชาสังคม เพื่อขับเคล่ือนและยกระดับการศึกษาของระเทศไทย ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีมาจากทุกตําบลในประเทศไทยตําบลละหนึ่งโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7,424 
โรงเรียน เพื่อให้ความพัฒนาการกระจายตัวไปท่ัวทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาในระยะแรก และในระยะต่อไป เพื่อแก้ไขและหาแนวทางพัฒนาจัด
การศึกษาของประเทศ 
 โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นอีกโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2486 โดยเริ่มแรกมีการเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4 
โดยมีครูใหญ่ นายสม ทองหล่อ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และมีการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อรองรับจํานวน
นักเรียนที่เพิ่มมากข้ึนทุกปีการศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนตั้งอยู่ หมู่ท่ี 6 บ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอ 
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โป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนเป็นโรงเรียนสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่         
ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี นายสมศักดิ์ ไชยกาศ เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เฉพาะใน
การจัดการการศึกษาท่ีเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์    
มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีมารยาทที่ดี รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนสามารถดําเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 จากการลงพื้นที่สํารวจโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน จากการได้เก็บข้อมูลพบว่า โรงเรียนยังขาดปัจจัยในหลายๆ 
ด้านที่รอการส่งเสริมและพัฒนา อีกท้ังฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวนักเรียนท่ีฐานะไม่ค่อยดีนักหรือค่อนข้างยากจน 
โดยพื้นฐานครอบครัวทําอาชีพเกษตรกรรม ทําไร่ทําสวน โดยทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะด้าน
ต่าง ๆ เพื่อช่วยเป็นช่องทางในการหารายได้ให้กับนักเรียน โดยได้ทําตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการ    
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ท่ีช่วยเพิ่มวามรู้ ทักษะที่สอนในโรงเรียน ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับตัว
นักเรียนเอง แบ่งเบาภาระทางครอบครัว โดยมีหลากหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น มีการอดออมจัดทําธนาคารโรงเรียนหา
รายได้ให้แก่นักเรียน มีการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าพันธุ์ภูฏาน ด้วยการรับเชื้อเห็ดและวัสดุมาผลิตเองเพื่อนํา
ออกจําหน่าย อีกทั้งยังมีการนําเห็ดในส่วนของการปลูกเองมาแปรรูปเป็นสินค้าสําเร็จรูปอีกด้วย 
 จากประเด็นข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี โดย
เริ่มแรกทางโรงเรียนได้มีการเพาะปลูกเชื้อเห็ดนางฟ้าอยู่แล้ว แต่ด้วยการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า และขายก้อนเชื้อเห็ด
นางฟ้า นั้น ผู้วิจัยได้เห็นว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าท่ีคนทั่วไปทํากันได้อยู่แล้วตามครัวเรือน ทําให้สินค้ามีขายอยู่ตาม
ท้องตลาดทั่วไป ผู้วิจัยจึงคิดท่ีจะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ก้อนเชื้อเห็ด โดยการนําเห็ดท่ีปลูกเองมาทําการแปรรูปสินค้า เพื่อ
ประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา การถนอมอาหารของตัวผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความแปลกใหม่และความ
แตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ ช่วยในการหาช่องทางการจัดจําหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดเห็ดนางฟ้าแปรรูปซ่ึงทาง
โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนยังไม่มีช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้า  และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์
น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มความน่าสนใจ 
และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของ
โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้าง Brand ตาม Model 3I ท่ีส่งผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งนํ้าร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน
บ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบรุี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยโดยมีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method) คือ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเป็น
การจัดทําแบบสอบถามแบบปิด (Close question) โดยกําหนดตัวเลือกของคําตอบไว้เรียบร้อยแล้ว และแบบเปิด 
(Open question) โดยผู้ตอบมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการเลือกเก็บข้อมูล และใช้วิธีการทางสถิติในการ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นจากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมดังกล่าว สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษารายละเอียด 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด และเนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้การคํานวณกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร
คํานวณของ W.G.Cochram ซ่ึงจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ โควต้า (Quota sampling) แบ่งออกเป็นจังหวัดละ 100 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
โดยแบ่งการเก็บแบบสอบถามตามสถานที่ต่างใน 4 จังหวัดดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้จะใช้การแจกแบบสอบถามโดยการ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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(อาคาร 36) 
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สํารวจ (Survey) ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยลักษณะคําถามที่ใช้เป็นแบบปลายปิด (Close-end 
questions) ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีแบบสอบถามท่ีมีคําถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งคําถามออกเป็น 7 
ส่วน หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เรียบร้อยแล้วตรวจสอบข้อมูล ดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
และทําการแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส เพื่อประมวลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences)  
 2. การเชิงคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ท่ีร่วมโครงการ หรือผู้ท่ีมีส่วนร่วมโครงการ จํานวน 10 คน หรือ
จนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมโครงการ
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป โดยใช้วิธีการจดบันทึก รวบรวมข้อมูลทั้งหมด และใช้คําถามปลายเปิด (Open-end 
questions) สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหารหรือผู้อํานวยการ 
ครูหรือบุคลลากร โดยแบ่งคําถามออกเป็น 6 ส่วน โดยใช้คําถามปลายเปิด 
 จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป โรงเรียน        
บ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี มาสรุปประเด็นและนํามาอภิปรายผลสนับสนุน     
ในแต่ละสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายน้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน  
บ้านโป่งน้ําร้อน” มีกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในการศึกษาเก็บข้อมูล คือ ประชากรในภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ท่ีมีความต้ังใจท่ีจะซ้ือ จํานวน 400 คน ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวน
ประชากรแน่นอนของ W.G.Cochram กําหนดให้สัดส่วนของประชากรเท่ากับ .50 ท่ีระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยสถิติทดสอบสมมติฐานคือ Multiple regression analysis จากการวิเคราะห์
ข้อมลูสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จําแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุใน
ระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และมี
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบตราผลิตภัณฑ์ 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปร
รูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ํา จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ตราผลิตภัณฑ์ 3 อันดับท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก ได้แก่ ตราผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 รองลงมาคือตราผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 5 และตราผลิตภัณฑ์
รูปแบบท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 1 ตราผลิตภัณฑ์แบบท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 2 ตราผลิตภัณฑ์แบบท่ี 5 

 
ภาพที่ 3 ตราผลิตภัณฑ์แบบท่ี 3 

 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดแปรรูป 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดแปรรูป ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ภาพรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
น้ําพริกเห็ดแปรรูปอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน 
และช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นนอน ซ่ึงมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง Brand ตาม Model 3i ของผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ภาพรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง Brand ตาม 
Model 3i ของผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านเรียงตามลําดับดังนี้ 
ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซ่ึงมีความสําคัญอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ และด้านคุณค่าท่ีแท้จริงของ
แบรนด์ ซ่ึงมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตั้งใจจะซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า มีระดับการต้ังใจจะซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ซ่ึงมี
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าทางสถิติประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ช่องทางการจัดจําหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของ
โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของช่องทางการจัดจําหน่ายกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปร
รูป โดยวิธี Multiple linear regression พบว่า ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปเรียงลําดับ
ตามความสัมพันธ์ คือ การกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน และกําหนดช่องทาง
การจัดจําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน  
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ Brand ตาม Model 3i ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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ภาพที่ 2 ตราผลิตภัณฑ์แบบท่ี 5 

 
ภาพที่ 3 ตราผลิตภัณฑ์แบบท่ี 3 

 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดแปรรูป 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดแปรรูป ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ภาพรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
น้ําพริกเห็ดแปรรูปอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน 
และช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นนอน ซ่ึงมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง Brand ตาม Model 3i ของผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า ภาพรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง Brand ตาม 
Model 3i ของผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านเรียงตามลําดับดังนี้ 
ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซ่ึงมีความสําคัญอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านอัตลักษณข์องแบรนด์ และด้านคุณค่าท่ีแท้จริงของ
แบรนด์ ซ่ึงมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตั้งใจจะซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า มีระดับการตั้งใจจะซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ซ่ึงมี
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าทางสถิติประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ช่องทางการจัดจําหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของ
โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของช่องทางการจัดจําหน่ายกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปร
รูป โดยวิธี Multiple linear regression พบว่า ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปเรียงลําดับ
ตามความสัมพันธ์ คือ การกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน และกําหนดช่องทาง
การจัดจําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน  
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ Brand ตาม Model 3i ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการรับรู้ Brand ตาม Model 3i กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ด
นางฟ้าแปรรูป โดยวิธี Multiple linear regression พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรการรับรู้ 
Brand ตาม Model 3i ด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ เท่ากับ 0.167 และค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานของตัวแปร
การรับรู้ Brand ตาม Model 3i ด้านคุณค่าแท้จริงของแบรนด์ เท่ากับ 0.499 เรียงตามลําดับความสัมพันธ์ คือ ด้าน
คุณค่าท่ีแท้จริงของแบรนด์ และด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนจันทบุรี ในขณะที่ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมด 10 คน จําแนกตามอาชีพ ตําแหน่ง และรายได้ 
พบว่า ผู้ให้สมัภาษณ์ท้ัง 5 คน มีอาชีพข้าราชการครู ซ่ึงเป็นครู ค.ศ.2 จํานวน 2 คน ผู้อํานวยการ จํานวน 1 คน ครู   
ค.ศ.3 จํานวน 1 คน และครู ค.ศ. จํานวน 1 คน โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน 
 ส่วนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบตราผลิตภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งนํ้าร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบตราผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ด
นางฟ้าแปรรูป พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการเลือกใช้ตราผลิตภัณฑ์รูปแบบท่ี 1 เพราะดูเรียบง่าย เข้าใจได้ง่าย  
และอยากให้มีการเพิ่มสีสันให้มากข้ึน เพิ่มเติมท่ีอยู่ วันหมดอายุ สามารถนําไปต่อยอดผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งนํ้าร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตราผลิตภัณฑ์แบบท่ี 1 
 
 ส่วนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ายแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน 
ของผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัด
จันทบุรี สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน ประเภทที่ 1 ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่ 
มีความเห็นต้องการให้มีการวางขายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปในซุปเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท เป็นช่องทางที่
เหมาะสม และสะดวกสบายต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น 
ผู้ผลิตต้องการให้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าซ้ือยิ่งขึ้น และผลิตภัณฑ์ยังมีข้อจํากันและข้อเสีย ยากต่อการเข้าสู่ตลาด 
 2. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน ประเภทที่ 2 ร้านขายของชําหรือร้านขายของฝาก พบว่า 
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการให้ขายในร้านขายของชําหรือร้านขายของฝาก เป็นช่องทางที่เหมาะสมในการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ผู้ผลิตต้องการให้ตรงจุดท่ีขายมีบริการให้ชิมฟรี เพื่อช่วยเพ่ิมการตัดสินใจซ้ือมาก
ย่ิงขึ้น และผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปยังสามารถขายควบคู่ไปกับสินค้าท่ีมีขายอยู่ภายในร้าน 
 ส่วนที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไม่มีท่ีตั้งร้าน
แน่นอน ของผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน ประเภทที่ 1 ช่องทางการจัดจําหน่ายตามงานแสดงสินค้า
ต่าง ๆ พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางการจัดจําหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เป็นช่องทางที่เหมาะสมในการจัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป เป็นช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก มีจุดบริการชิม
ฟรีก่อนตัดสินใจซ้ือสินค้า 
 2. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน ประเภทที่ 2 ช่องทางการจัดจําหน่ายขายตรงผ่านสื่อ เช่น 
ขายตรง ขายผ่าน Facebook Instagram พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางการจัดจําหน่ายขายตรงผ่านสื่อเป็น
ช่องทางที่เหมาะสมในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องการให้มีบริการจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ท่ีควรคํานึงถึง
ระยะเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน คนคอยตอบรับออเดอร์สินค้า ผลิตภัณฑ์มีภาพสินค้าชัดเจน
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม 
 ส่วนที่ 11  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ Brand ตาม Model 3I 
ของผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์นํ้าพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่บอกว่าผลิตภัณฑ์น้ําพริก   
เห็ดนางฟ้าแปรรูปเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมีรายได้ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักอาชีพ ทํามาค้าขาย และส่งเสริมให้
คนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงมีรายได้ ด้วยผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดทําให้โรงเรียนเป็นที่รู้จัก ต้องการให้คงความเป็นอัตลักษณ์ 
พัฒนาการนําเสนอ 
 2. การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูปไม่มีสารเจือปน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เป็นสินค้าท่ีมาจากธรรมชาติ และใช้วัตถุดิบท่ีสามารถผลิตหรือจัดหา
เองได้ 
 3. การสร้างคุณค่าท่ีแท้จริงผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นกิจกรรม 
ท่ีนักเรียนเป็นคนทํา ใช้วัตถุดิบท่ีมีในโรงเรียนมี สามารถสร้างความภูมิใจให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ยังสามารถนําไป  
ต่อยอดเป็นอาชีพได้ สร้างและกระตุ้นให้กําลังใจนักเรียน และทําให้เด็กนักเรียนรู้คุณค่าของเงิน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 คําถามที่ 1 ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน
บ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี อย่างไร 
 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน 
และช่องทางการจัดจําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าน้ําพริกเห็ดนางฟ้า
แปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน จากผู้บริโภค ดังนั้นสามารถแบ่งได้เป็น  
 1. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากผู้บริโภค ซ่ึงทางด้าน
ความเห็นของ ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีความเห็นเช่นเดียวกัน คือควรเลือกช่องทางการจัดหน่ายให้กับสินค้า แบบมีท่ีตั้งร้าน
แน่นอนในการจัดจําหน่ายสินค้า ซ่ึงผู้ผลิตให้ความสนใจ ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทาง ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท  
มากท่ีสุด โดยให้เหตุผลว่าเป็นช่องทางที่ สร้างความสะดวกสบายแก่การเลือกซ้ือสินค้าแก่ผู้บริโภค และ เป็นช่องทางที่
ช่วยทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน เพราะมีผู้บริโภคเลือกใช้ช่องทางนี้ในการจับจ่ายใช้สอยกันมากอยู่แล้ว      
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสริมสุข สุทธิศักด์ิภักดี (2550) การบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายของร้านผลิตและ
จําหน่ายเสื้อผ้าชุดกีฬาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากผลการวิจัยพบว่า การเลือกช่องทางการจัดจําหน่าย   
มีผลอยู่ในระดับมาก การเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการ       
ทุกประเภทมีผลประกอบการที่ดี ซ่ึงธุรกิจจําเป็นจะต้องบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันและประเภทใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตมีความกังวลในเรื่องการนําสินค้าของตนเองเข้าไปสู่ตลาด
ในระดับซุปเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท เนื่องจากสินค้ามีข้อจํากัดคือ น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปมีอายุการเก็บรักษา    
ไม่ได้นานเน่าเสียง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพนารี กตัญญู (2551) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจ
ลูกชิ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการวิจัย ปัญหาช่องทางการจัดจําหน่าย คือ เรื่องของสินค้าเน่าเสียได้ง่าย 
เพราะเป็นสินค้าประเภทลูกชิ้นเป็นสินค้าท่ีต้องทําการขนส่งด่วนและรวดเร็วเพราะสินค้าลูกชิ้นจะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย 
การขนส่งและจัดเก็บสต๊อกสินค้าจึงมีปัญหาในการจัดจําหน่าย และนอกจากนี้ผู้ผลิตยังมีความสนใจในการนําสินค้ามาจัด
จําหน่าย ในร้านขายของชําหรือร้านขายของฝาก โดยให้เหตุผลว่า เป็นสินค้าแปรรูปเห็ดนางฟ้ามีความเหมาะสมในการ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป เป็นช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก มีจุดบริการชิม
ฟรีก่อนตัดสินใจซ้ือสินค้า 
 2. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน ประเภทที่ 2 ช่องทางการจัดจําหน่ายขายตรงผ่านสื่อ เช่น 
ขายตรง ขายผ่าน Facebook Instagram พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางการจัดจําหน่ายขายตรงผ่านสื่อเป็น
ช่องทางที่เหมาะสมในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องการให้มีบริการจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ท่ีควรคํานึงถึง
ระยะเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน คนคอยตอบรับออเดอร์สินค้า ผลิตภัณฑ์มีภาพสินค้าชัดเจน
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม 
 ส่วนที่ 11  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ Brand ตาม Model 3I 
ของผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์นํ้าพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่บอกว่าผลิตภัณฑ์น้ําพริก   
เห็ดนางฟ้าแปรรูปเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมีรายได้ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักอาชีพ ทํามาค้าขาย และส่งเสริมให้
คนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงมีรายได้ ด้วยผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดทําให้โรงเรียนเป็นที่รู้จัก ต้องการให้คงความเป็นอัตลักษณ์ 
พัฒนาการนําเสนอ 
 2. การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูปไม่มีสารเจือปน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เป็นสินค้าท่ีมาจากธรรมชาติ และใช้วัตถุดิบท่ีสามารถผลิตหรือจัดหา
เองได้ 
 3. การสร้างคุณค่าท่ีแท้จริงผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นกิจกรรม 
ท่ีนักเรียนเป็นคนทํา ใช้วัตถุดิบท่ีมีในโรงเรียนมี สามารถสร้างความภูมิใจให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ยังสามารถนําไป  
ต่อยอดเป็นอาชีพได้ สร้างและกระตุ้นให้กําลังใจนักเรียน และทําให้เด็กนักเรียนรู้คุณค่าของเงิน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 คําถามที่ 1 ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน
บ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี อย่างไร 
 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน 
และช่องทางการจัดจําหน่ายแบบการค้าปลีกแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าน้ําพริกเห็ดนางฟ้า
แปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน จากผู้บริโภค ดังนั้นสามารถแบ่งได้เป็น  
 1. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากผู้บริโภค ซ่ึงทางด้าน
ความเห็นของ ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีความเห็นเช่นเดียวกัน คือควรเลือกช่องทางการจัดหน่ายให้กับสินค้า แบบมีท่ีตั้งร้าน
แน่นอนในการจัดจําหน่ายสินค้า ซ่ึงผู้ผลิตให้ความสนใจ ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทาง ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท  
มากท่ีสุด โดยให้เหตุผลว่าเป็นช่องทางที่ สร้างความสะดวกสบายแก่การเลือกซ้ือสินค้าแก่ผู้บริโภค และ เป็นช่องทางที่
ช่วยทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน เพราะมีผู้บริโภคเลือกใช้ช่องทางนี้ในการจับจ่ายใช้สอยกันมากอยู่แล้ว      
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสริมสุข สุทธิศักดิ์ภักดี (2550) การบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายของร้านผลิตและ
จําหน่ายเสื้อผ้าชุดกีฬาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากผลการวิจัยพบว่า การเลือกช่องทางการจัดจําหน่าย   
มีผลอยู่ในระดับมาก การเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการ       
ทุกประเภทมีผลประกอบการที่ดี ซ่ึงธุรกิจจําเป็นจะต้องบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันและประเภทใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตมีความกังวลในเรื่องการนําสินค้าของตนเองเข้าไปสู่ตลาด
ในระดับซุปเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท เนื่องจากสินค้ามีข้อจํากัดคือ น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปมีอายุการเก็บรักษา    
ไม่ได้นานเน่าเสียง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพนารี กตัญญู (2551) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจ
ลูกชิ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการวิจัย ปัญหาช่องทางการจัดจําหน่าย คือ เรื่องของสินค้าเน่าเสียได้ง่าย 
เพราะเป็นสินค้าประเภทลูกชิ้นเป็นสินค้าท่ีต้องทําการขนส่งด่วนและรวดเร็วเพราะสินค้าลูกชิ้นจะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย 
การขนส่งและจัดเก็บสตอ๊กสินค้าจึงมีปัญหาในการจัดจําหน่าย และนอกจากนี้ผู้ผลิตยังมีความสนใจในการนําสินค้ามาจัด
จําหน่าย ในร้านขายของชําหรือร้านขายของฝาก โดยให้เหตุผลว่า เป็นสินค้าแปรรูปเห็ดนางฟ้ามีความเหมาะสมในการ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นํามาเป็นของฝาก นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการเพิ่มบริการ การเสนอการทดลองชิม ก่อนทําการตัดสินใจ
ซ้ือแก่ผู้บริโภค  
 2. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไม่มีท่ีตั้งร้านแน่นอน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากผู้บริโภค ซ่ึงทางด้าน
ความเห็นของ ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีความเห็นเช่นเดียวกัน คือควรเลือกช่องทางการจัดหน่ายให้กับสินค้า แบบไม่มีท่ีตั้งร้าน
แน่นอนในการจัดจําหน่ายสินค้า ซ่ึงผู้ผลิตให้ความสนใจช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เป็นเนื่องจาก
ผู้ผลิตเห็นว่าเป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน และจากการระดมความคิดเห็น
ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสนใจแนวทางการพัฒนาระบบการจัดจําหน่ายให้ 
ทันสมัย และนําความสะดวกให้กับผู้บริโภค โดยเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายในรูปแบบของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การ
จัดจําหน่ายผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย และการสร้างเครือข่ายของผลิตภัณฑ์ OTOP อีกท้ังควรหาแนวทางนําผลิตภัณฑ์
ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประทศ เพื่อขยาย ตลาดให้กว้างขึ้น และนอกจากนี้ยังให้ความสนใจช่องทางการจัดจําหน่ายผ่าน
สื่อ เช่น Facebook Instagram เนื่องจากมีความสะดวกแก่ผู้ขาย ไม่ต้องออกไปข้างนอกสามารถจําหน่ายผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้เลย สามารถจําหน่ายสินค้าได้ท่ัวทุกพ้ืนที่ ง่าย และทําให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากขึ้น การจัด
จําหน่ายผ่านสื่อ จําเป็นต้องมีการคํานึงเรื่องเวลาในการจัดส่งด้วย เนื่องจากสินค้าแปรรูปเห็ดนางฟ้าไม่สามารถเก็บไว้ได้
นาน จะทําให้เป็นข้อจํากัดจากการจําหน่ายผ่านทางช่องทางนี้ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพนารี กตัญญู (2551)   
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจลูกชิ้นในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จากผลการวิจัย ปัญหาช่องทางการจัด
จําหน่าย คือ เรื่องของสินค้าเน่าเสียได้ง่าย เพราะเป็นสินค้าประเภทลูกชิ้นเป็นสินค้าท่ีต้องทําการขนส่งด่วนและรวดเร็ว
เพราะสินค้าลูกชิ้นจะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย การขนส่งและจัดเก็บสต๊อกสินค้าจึงมปีัญหาในการจัดจําหน่าย 
 คําถามที่ 2 การรับรู้ของแบรนด์ ตาม Model 3I มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี อย่างไร 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า การรับรู้ Brand ตาม Model 3i ของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
ด้านคุณค่าท่ีแท้จริงของแบรนด์ และด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้า  
แปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน จากผู้บริโภค ดังนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 
 จากสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ Brand ตาม Model 3i ของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
ตามลําดับความสัมพันธ์ คือ ด้านคุณค่าท่ีแท้จริงของแบรนด์ และด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป โดยคุณค่าท่ีแท้จริงของแบรนด์ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื่องจากในปัจจุบันการ
รับรู้ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป ประชากรหรือผู้บริโภคให้ความสนใจและเห็นคุณค่าทางสังคม ชุมชน มากข้ึน เริ่ม
มีการให้ความช่วยเหลือและพลักดันสินค้าในชุมชนมากข้ึน ซ่ึงทางด้านความเห็นของ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ เห็นว่า  ต้องการ
สร้างให้เป็น กิจกรรมที่นําวัตถุดิบในโรงเรียนใช้เป็นส่วนประกอบหลัก และใช้บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ผลิต ซ่ึงจะได้ช่วย
สร้างความภูมิใจให้แก่บุคคลากรในโรงเรียนซ่ึงได้แก่ คณะนักเรียน ซ่ึงจะช่วยทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวสินค้าท่ีตนเอง
ผลิตข้ึน และกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และรู้คุณค่าของเงิน และการสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากผู้บริโภค ซ่ึงทางด้านความเห็นของ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ 
เห็นว่า สินค้าจากทางผู้ผลิตเอง มีอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ท่ีมุ่งเน้น การสนับสนุน การสร้างอาชีพ และส่งเสริมให้นักเรียนมี
รายได้ และรู้จักการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังช่วยทําให้ชุมชนใกล้เคียงมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย เช่นกัน ซ่ึง ผู้ผลิตมีความ
ต้องการคง อัตลักษณ์ในด้านนี้เอาไว้ เพ่ือใช้เป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรชา บุญศรี (2557) 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการสร้างแบรนด์และการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับร่วมสมัยประเภทไฟ
เบอร์จิวเวอรี่ จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการรับรู้ Brand ตาม Model 3I มีผลกับการตัดสินใจซื้อ โดย ด้านอัตลักษณ์
ของแบรนด์ เครื่องประดับท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ยังเป็นความน่าสนใจที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ สิ่งที่แสดงความเป็นอัต
ลักษณ์ของเครื่องประดับนี้ คือ วัสดุท่ีนํามาจากธรรมชาติท่ัวไป ประกอบกับการใช้วัสดุในท้องถิ่น ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับชุมชน เพ่ิมคุณค่าให้กับคนในชุมชนอีกด้วย และด้านการสร้างคุณค่าท่ีแท้จริง การสร้างความภูมิใจของคนในท้องถิ่น 
กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เป็นการรับรู้แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ในด้านการสร้างคุณค่าท่ีแท้จริง เพราะการสร้างคุณ
ค่าท่ีแท้จริงนั้นต้องมาจากความรู้สึกนึกคิดในด้านภายในใจ ปัจจุบันสังคมให้ความสนใจการอนุรักษ์ความเป็นพื้นบ้าน 
และสนับสนุนการสร้างชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนมากขึ้น ย่ิงถ้ามีการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนางานฝีมือต่าง ๆ      
ให้เป็นที่ยอมรับ จะสร้างคุณค่าท่ีแท้จรงิให้กับชาวบ้านมากอย่างยิ่งขึ้น 

 การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากผู้บริโภค        
ซ่ึงทางด้านความเห็นของ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ เห็นว่า ผู้ผลิตต้องการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ด
นางฟ้าแปรรูปไม่มีสารเจือปน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เป็นสินค้าท่ีมาจากธรรมชาติ และใช้วัตถุดิบท่ีสามารถผลิตหรือจัดหาเอง
ได้ เพื่อเป็นจุดเด่นและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ปลอดภัยให้แก่สินค้า ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ อรชา บุญศรี (2557) ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการสร้างแบรนด์และการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เครื่องประดบัร่วมสมัยประเภทไฟเบอร์จิวเวอรี่ จาก
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นจุดสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการรับรู้แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. แนวทางการศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน      
บ้านโป่งน้ําร้อน ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปแบบ
การค้าปลีกแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน 
มากท่ีสุด จึงให้ข้อเสนอแนะในข้อสําคัญดังกล่าวก่อน เผื่อเป็นแนวทางในการกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค มีส่วนประกอบดังนี้ 
  1.1 ช่องทางการจัดจําหน่ายห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ผู้ผลิตควรให้ความสําคัญกับช่องทางการจัดจําหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าเพราะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปมากท่ีสุด กล่าวคือ ผู้บริโภคจะเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปจากห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เช่น ห้างเซนทรัลพลาซ่า ห้างแหลมทอง เป็นต้น เพราะ
เนื่องจากช่องทางการจัดจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้านั้นเป็นช่องทางที่ ถูกหลักอนามัย สะดวกสบายต่อการเลือกซ้ือ 
เลือกหา มีสินค้ามากมายให้เลือกซ้ือ และเป็นศูนย์รวมทางการค้าท่ีหลากหลาย ดังนั้นผู้ผลิตควรมุ่งเน้นช่องทางดังกล่าว 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมากที่สุด 
  1.2 ช่องทางการจัดจําหน่ายห้างเทสโก้โลตัส และห้างบิ๊กซี ผู้ผลิตควรให้ความสําคัญกับช่องทางการจัด
จําหน่ายตามห้างเทสโก้โลตัส และห้างบิ๊กซี เพราะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป เพราะห้าง
เทสโก้โลตัส และห้างบิ๊กซี เป็นศูนย์รวมการค้าท่ีมีเหมาะสมแก่ผลิตภัณฑ์บริโภคอย่างน้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป และ
นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่นให้เลือกซ้ือได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ช่องทางการจัดจําหน่ายตามห้าง
เทสโก้โลตัส และห้างบิ๊กซี ท่ีมีความสําคัญอีกช่องทางหนึ่ง 
  1.3 ช่องทางการจัดจําหน่ายตามร้านขายของชํา และร้านขายของฝากต่าง ๆ ผู้ผลิตควรให้ความสําคัญกับ
ช่องทางการจัดจําหน่ายตามร้านขายของชํา และร้านขายของฝากต่าง ๆ เพราะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูป เพราะร้านขายของชํา และร้านขายของฝากต่าง ๆ เป็นร้านค้าท่ีสามารถเข้าถึงได้ไงและมีอยู่ท่ัวไปใน
ทุกพื้นที่ ส่งผลให้ช่องทางการจัดจําหน่าย และร้านขายของฝากต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีความสําคัญต่อการกําหนด
ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 2. แนวทางการศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน     
บ้านโป่งน้ําร้อน ในด้านการรับรู้ Brand ตาม Model 3I พบว่า การรับรู้ Brand ตาม Model 3I ของผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูป เรียงลําดับตามความสัมพันธ์ คือ ด้านคุณค่าท่ีแท้จริงของแบรนด์ และด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ มีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน จึงให้ข้อเสนอแนะในด้านที่สําคัญ
ดังกล่าวก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง การรับรู้ Brand ตาม Model 3I ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีส่วนประกอบดังนี้ 
  2.1 ด้านคุณค่าท่ีแท้จริงของแบรนด์ ผู้ผลิตควรส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
นักเรียน ด้วยการสร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดกับนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน โดยการใช้วัตถุดิบ
ของโรงเรียน และในท้องถิ่น โดยมีนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ด
นางฟ้าแปรรูปแก่นักเรียน 
  2.2 ด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ ผู้ผลิตควรจะสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์โดยการใช้วัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ
และจากคนในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าด้วยการบ่งบอก โดยการนําเสนอผ่านตราผลิตภัณฑ์ หรือฉลากผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นที่รู้จัก และส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากผู้บริโภค        
ซ่ึงทางด้านความเห็นของ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ เห็นว่า ผู้ผลิตต้องการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ด
นางฟ้าแปรรูปไม่มีสารเจือปน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เป็นสินค้าท่ีมาจากธรรมชาติ และใช้วัตถุดิบท่ีสามารถผลิตหรือจัดหาเอง
ได้ เพื่อเป็นจุดเด่นและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ปลอดภัยให้แก่สินค้า ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ อรชา บุญศรี (2557) ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการสร้างแบรนด์และการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เครื่องประดบัร่วมสมัยประเภทไฟเบอร์จิวเวอรี่ จาก
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นจุดสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการรับรู้แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. แนวทางการศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน      
บ้านโป่งน้ําร้อน ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปแบบ
การค้าปลีกแบบมีท่ีตั้งร้านแน่นอนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน 
มากท่ีสุด จึงให้ข้อเสนอแนะในข้อสําคัญดังกล่าวก่อน เผื่อเป็นแนวทางในการกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค มีส่วนประกอบดังนี้ 
  1.1 ช่องทางการจัดจําหน่ายห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ผู้ผลิตควรให้ความสําคัญกับช่องทางการจัดจําหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าเพราะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปมากท่ีสุด กล่าวคือ ผู้บริโภคจะเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูปจากห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เช่น ห้างเซนทรัลพลาซ่า ห้างแหลมทอง เป็นต้น เพราะ
เนื่องจากช่องทางการจัดจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้านั้นเป็นช่องทางที่ ถูกหลักอนามัย สะดวกสบายต่อการเลือกซ้ือ 
เลือกหา มีสินค้ามากมายให้เลือกซ้ือ และเป็นศูนย์รวมทางการค้าท่ีหลากหลาย ดังนั้นผู้ผลิตควรมุ่งเน้นช่องทางดังกล่าว 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมากที่สุด 
  1.2 ช่องทางการจัดจําหน่ายห้างเทสโก้โลตัส และห้างบิ๊กซี ผู้ผลิตควรให้ความสําคัญกับช่องทางการจัด
จําหน่ายตามห้างเทสโก้โลตัส และห้างบิ๊กซี เพราะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป เพราะห้าง
เทสโก้โลตัส และห้างบิ๊กซี เป็นศูนย์รวมการค้าท่ีมีเหมาะสมแก่ผลิตภัณฑ์บริโภคอย่างน้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป และ
นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่นให้เลือกซ้ือได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ช่องทางการจัดจําหน่ายตามห้าง
เทสโก้โลตัส และห้างบิ๊กซี ท่ีมีความสําคัญอีกช่องทางหนึ่ง 
  1.3 ช่องทางการจัดจําหน่ายตามร้านขายของชํา และร้านขายของฝากต่าง ๆ ผู้ผลิตควรให้ความสําคัญกับ
ช่องทางการจัดจําหน่ายตามร้านขายของชํา และร้านขายของฝากต่าง ๆ เพราะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูป เพราะร้านขายของชํา และร้านขายของฝากต่าง ๆ เป็นร้านค้าท่ีสามารถเข้าถึงได้ไงและมีอยู่ท่ัวไปใน
ทุกพื้นที่ ส่งผลให้ช่องทางการจัดจําหน่าย และร้านขายของฝากต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีความสําคัญต่อการกําหนด
ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 2. แนวทางการศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียน     
บ้านโป่งน้ําร้อน ในด้านการรับรู้ Brand ตาม Model 3I พบว่า การรับรู้ Brand ตาม Model 3I ของผลิตภัณฑ์น้ําพริก
เห็ดนางฟ้าแปรรูป เรียงลําดับตามความสัมพันธ์ คือ ด้านคุณค่าท่ีแท้จริงของแบรนด์ และด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน จึงให้ข้อเสนอแนะในด้านที่สําคัญ
ดังกล่าวก่อน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง การรับรู้ Brand ตาม Model 3I ผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ดนางฟ้าแปรรูป เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีส่วนประกอบดังนี้ 
  2.1 ด้านคุณค่าท่ีแท้จริงของแบรนด์ ผู้ผลิตควรส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
นักเรียน ด้วยการสร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดกับนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน โดยการใช้วัตถุดิบ
ของโรงเรียน และในท้องถิ่น โดยมีนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์น้ําพริกเห็ด
นางฟ้าแปรรูปแก่นักเรียน 
  2.2 ด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ ผู้ผลิตควรจะสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์โดยการใช้วัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ
และจากคนในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าด้วยการบ่งบอก โดยการนําเสนอผ่านตราผลิตภัณฑ์ หรือฉลากผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นที่รู้จัก และส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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แนวทางในการพฒันาผลติภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรปู ตามความต้องการของผู้บริโภค  
เพื่อการจัดจาํหน่าย ของโรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

The Guidelines for Developing Processed Sarjor-caju Mushroom Product 
according to Consumer Need for Sales of Wat Mappai school, Map Phai           

Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province 
จกัรกฤษณ์ วิเชียรมงคล, ทักษญา สง่าโยธิน 

คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการธุรกิจโลก  
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นแนวทาง (1) ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าของโรงเรียนวัด
มาบไผ่ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและ (2) ในการเลือกช่องทางในการจัดจําหน่ายให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในงานวิจัยน้ีนั้นเป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบการสัมภาษณ์ใน
เชิงลึกกับ ผู้บริโภคที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 18 คน จากน้ัน
นําผลที่ได้น้ันไปสัมภาษณ์ ครูและบุคลากร จํานวน 13 คน และนําข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนั้นมาวิเคราะห์ร่วมกัน 

ผลในการวิจัยพบว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าที่เหมาะสมกับผู้บริโภค ในด้านของการเพิ่มมูลค่าคือ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเห็ดอบกรอบ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าที่ผู้บริโภคจะสนใจเลือกซ้ือคือผลิตภัณฑ์
ประเภทเห็ดอบกรอบเช่นกัน เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีทําที่น้อย ดีต่อสุขภาพ และเป็นของทานเล่นที่ทานได้
ตลอดเวลา และในส่วนของทางผู้ผลิตก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอบกรอบนั้นมีความ
เหมาะสมที่จะนํามาทําการแปรรูป เพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานหรือมีอายุของผลิตภัณฑ์นานกว่าการแปรรูปเป็น
ประเภทอื่นในส่วนของช่องทางในการจัดจําหน่ายแบบแรกคือ แบบมีหน้าร้าน ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตมีความคิดเห็น
ตรงกันว่าการจําหน่ายในตลาดนัดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด และแบบที่สองคือ แบบไม่มีหน้าร้าน ทั้ง
ผู้บริโภคและผู้ผลิตมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรจัดจําหน่ายสินค้าทางออนไลน์ เพราะว่าวิธีน้ีมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเหมาะกับ
ยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตมากข้ึน และยังสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงไม่จํากัดเพศ อายุ 
และสถานที่ มีผลทําให้สินค้าสามารถเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ 
คําสําคัญ:เห็ดนางฟ้า, ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป, การจัดจําหน่ายแบบมีหน้าร้าน, การจัดจําหน่ายแบบไม่มีหน้าร้าน 

 
Abstract 

 
 The objectives of this study were to provide the guidelines in (1) processing Sarjor-caju 
Mushroom products of WatMappai School, Map Phai Sub-district, Khlung District, Chanthaburi 
Province and (2) selecting appropriate distributing channel according to the customer needs. This 
study was a qualitative research using in-depth interview to collect data from 18 consumers who 
interested in processed Sarjor-cajumushroom products in Muang District,Chanthaburi Province. After 
that the results were used for interviewing 13 producers who are teaches and personnel, and, then 
used all gathered data to analyze together.   
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 The results found that the appropriate processed Sarjor-caju mushroom product for 
consumers, in terms of value added, was crispy mushroom product. It was also the processed 
product made from Sarjor-caju that the consumers would be interested in purchasing. This isbecause 
it was less processed, healthy and could be eaten as a snack at any time. The producers also had 
the same opinion as the consumerson that the crispy product was suitable for processing because it 
could be kept for a long time or had longer product life than other types of processed products. In 
terms of distribution channels; the first channel was having storefront in which both the consumers 
and  the producers had mutual opinion that flea market was the most appropriate channel for the 
product and the second channel was non- storefront in whichboth the consumers and the producers 
agreed that online channel should be used for product distribution because it requires low cost,it 
was suitable for present age where technology played significant part in people lives,moreover, it 
also could reach  customers thoroughly with no limit of gender, ages and place. As a result, the 
product could be widely known. 
Keywords: Sarjor-cajuMushroom, Processed Mushroom Products Physical, Storefront Distribution, 
Online Distribution 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 
 “โครงการโรงเรียนประชารัฐ”เป็นโครงการที่เกิดข้ึนโดยนโยบายในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจในฐานืราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลังกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือมีจุดประสงค์ ที่จะพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนโดยกระทรวงศึกษาธิการจึง
ได้มีการมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดทําโครงการโรงเรียนประชารัฐขึ้นมาซึ่ง
โรงเรียนวัดมาบไผ่ (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซ่ึงอยู่
ในเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ สพป. จันทบุรีเขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่2 ตําบลมาบไพ 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 
 จากการสํารวจโรงเรียนวัดมาบไผ่พบว่า นักเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่จําเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่ไม่เพียงพอ และครอบครัวส่วนใหญ่ของนักเรียนทําอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผล
ต่างๆ เช่น เงาะ ลําไย มังคุด ทุเรียน เป็นต้น โดยมีรายได้ไม่ค่อยมาก แล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือเด็กนักเรียนขาดเรียนบ่อย
เพราะครอบครัวไม่มีเงินจ้างคนทําสวน ทําให้นักเรียนต้องไปช่วยพ่อแม่ทํางานที่บ้าน ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กนักเรียน
ขาดการต่อเนื่องในการเรียนการสอนรวมไปถึงการลาออกจากโรงเรียน ซ่ึงอาจเป็นเพราะฐานะทางครอบครัวที่ไม่ค่อยดี
นักหรือนักเรียนไม่เห็นถึงความสําคัญของการศึกษา 
 โดยจุดเริ่มต้นของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า มาจากทางโรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ได้มีการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว แต่การที่เราจะทําการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าและขายเห็ด
นางฟ้าแบบสดๆนั้น ทางโรงเรียนและผู้ผลิตต่างได้เห็นว่าเป็นสินค้าที่ชาวบ้านหรือคนทั่วไปได้ทํากันอยู่แล้วจึงทําให้เป็น
สินค้าที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป จึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะหาแนวทางในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าสดนั้น ให้
กลายเป็นสินค้าแปรรูปชนิดอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ทางด้านของการถนอมอาหาร การยืดอายุการเส่ือมเสียของตัวผลิตภัณฑ์ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวผลิตภัณฑ์ การสร้างความแปลกใหม่และความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดจุดเด่น
หรือเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า และยังมุ่งหวังที่จะให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน ตําบลมาบไพ 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และตัวของนักเรียนในโรงเรียนเอง โดยที่จะหวังผลในการเป็นแนวทางผลิตเห็ดนางฟ้าแปรรูป 
เพ่ือการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า และแนวทางในการเลือกช่องทางในการจัดจําหน่าย
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ของโรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
คําถามของงานวิจัย 
 1. ความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปของ โรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไร 
 2. ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปของ โรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่แรก คือ ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์และเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคที่มี
ความสนใจในผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และแหล่งชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน
วัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 17 คน และขั้นตอนที่สอง เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จากผู้บริโภคแล้ว จึงได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริโภคอีกคร้ัง โดยจะเป็นครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 13 คน จากน้ันนําผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมาทําการสังเคราะห์
ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ผู้บริโภคมีความสนใจและคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปของโรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบล
มาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 17 คน 

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้า  
1.1 กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าของผู้บริโภค 

ซ่ึงพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์จํานวน 11 คน ให้ความคิดเห็นว่ากระบวนการแปรรูปเป็น เห็ดอบกรอบ เหมาะในการแปรรูป
เพิ่มเพ่ิมมูลค่าของเห็ดนางฟ้า รองลงมาคือ น้ําพริกเห็ด เห็ดสามรส เห็ดกรอบสมุนไพร เห็ดสวรรค์ เห็ดแดดเดียว เห็ด
หยอง ตามลําดับ 

1.2 การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า 
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้าของผู้บริโภค ซ่ึงพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์

จํานวน 10 คน ให้ความคิดเห็นว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเห็ดนางฟ้าที่แปรรูปเป็น เห็ดอบกรอบ ในการบริโภค 
รองลงมาคือ เห็ดหยอง เห็ดสวรรค์ เห็ดสามรส นํ้าพริกเห็ด ตามลําดับ 

ส่วนที่ 2 เก่ียวกับช่องทางในการจัดจําหน่าย 
2.1 การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า จากช่องทางการจัดจําหน่ายแบบประเภทมีหน้าร้านแบบใด 
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า ช่องทางในการจัดจําหน่ายแบบมีหน้าร้านของผู้บริโภค ซึ่งพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์จํานวน 9 

คน ให้ความคิดเห็นว่าควรมีการขายใน ตลาดนัด ที่เป็นรูปแบบที่มีหน้าร้าน รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชํา 
สถานีบริการปั้มน้ํามัน ร้านขายของฝาก ตามลําดับ 

 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

397

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า และแนวทางในการเลือกช่องทางในการจัดจําหน่าย
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ของโรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
คําถามของงานวิจัย 
 1. ความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปของ โรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไร 
 2. ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปของ โรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่แรก คือ ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์และเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคที่มี
ความสนใจในผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และแหล่งชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน
วัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 17 คน และขั้นตอนที่สอง เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จากผู้บริโภคแล้ว จึงได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริโภคอีกครั้ง โดยจะเป็นครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 13 คน จากน้ันนําผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมาทําการสังเคราะห์
ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ผู้บริโภคมีความสนใจและคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปของโรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบล
มาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 17 คน 

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้า  
1.1 กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าของผู้บริโภค 

ซ่ึงพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์จํานวน 11 คน ให้ความคิดเห็นว่ากระบวนการแปรรูปเป็น เห็ดอบกรอบ เหมาะในการแปรรูป
เพิ่มเพ่ิมมูลค่าของเห็ดนางฟ้า รองลงมาคือ น้ําพริกเห็ด เห็ดสามรส เห็ดกรอบสมุนไพร เห็ดสวรรค์ เห็ดแดดเดียว เห็ด
หยอง ตามลําดับ 

1.2 การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า 
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้าของผู้บริโภค ซ่ึงพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์

จํานวน 10 คน ให้ความคิดเห็นว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเห็ดนางฟ้าที่แปรรูปเป็น เห็ดอบกรอบ ในการบริโภค 
รองลงมาคือ เห็ดหยอง เห็ดสวรรค์ เห็ดสามรส นํ้าพริกเห็ด ตามลําดับ 

ส่วนที่ 2 เก่ียวกับช่องทางในการจัดจําหน่าย 
2.1 การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า จากช่องทางการจัดจําหน่ายแบบประเภทมีหน้าร้านแบบใด 
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า ช่องทางในการจัดจําหน่ายแบบมีหน้าร้านของผู้บริโภค ซึ่งพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์จํานวน 9 

คน ให้ความคิดเห็นว่าควรมีการขายใน ตลาดนัด ที่เป็นรูปแบบที่มีหน้าร้าน รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชํา 
สถานีบริการปั้มน้ํามัน ร้านขายของฝาก ตามลําดับ 

 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2.2 การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า จากช่องทางการจัดจําหน่ายแบบประเภทไม่มีหน้าร้านแบบใด 
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า ช่องทางในการจัดจําหน่ายแบบไม่มีหน้าร้านของผู้บริโภค ซ่ึงพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์

จํานวน 8 คน ให้ความคิดเห็นว่าควรมีการขายใน รูปแบบของออนไลน์ ที่เป็นรูปแบบที่ไม่มีหน้าร้าน รองลงมาคือ งาน 
OTOP หรือ งานจัดแสดงสินค้าประจําท้องถิ่น ส่ือวิทยุ ตามลําดับ 
ตอนที่  2วิเคราะห์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูป โรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
จํานวน 13 คน 

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
1.1 การแปรรูปเห็ดนางฟ้ามีส่วนช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือไม่ 
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเห็ดนางฟ้าแปรรูปของผู้ผลิต ซึ่งพบว่า ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์จํานวน 

12 คน ให้ความคิดเห็นว่าการนําเห็ดนางฟ้าสดไปแปรรูปนั้นมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น และผู้
สัมภาษณ์จํานวน 1 คน คิดว่าการนําเห็ดนางฟ้าไปแปรรูปไม่มีผลในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

1.2 จากความคิดเห็นของผู้บริโภค ในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเห็ดนางฟ้าในความคิดของ
ผู้ผลิต 

ได้ผลการวิเคราะห์ว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเห็ดนางฟ้าของผู้ผลิต ซึ่งพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์จํานวน 
8 คน เลือกการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เห็ดอบกรอบ รองลงมาคือ เห็ดสามรส เห็ดสวรรค์ เห็ดกรอบสมุนไพร 
ตามลําดับ 

ส่วนที่ 2 เก่ียวกับการแปรรูปสินค้า 
2.1 ความคิดเห็ดของผู้ผลิตต่อการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเห็ดอบกรอบ  
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเห็ดอบกรอบของผู้ผลิต ซึ่งพบว่า ผู้ถูก

สัมภาษณ์จํานวน 12 คน ให้ความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับการที่นําเห็ดนางฟ้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดอบกรอบ และผู้
สัมภาษณ์จํานวน 1 คน คิดว่าไม่ควรนําเห็ดนางฟ้าสดไปแปรรูปเพราะควรทํากินสดอย่างเดียว 

ส่วนที่ 3 เก่ียวกับช่องทางในการจัดจําหน่าย 
3.1 จากความคิดเห็นของผู้บริโภค ในเร่ืองของช่องทางการจัดจําหน่ายแบบมีหน้าร้านในความคิดของผู้ผลิต 
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า ช่องทางในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปในแบบมีหน้าร้านของผู้ผลิต ซ่ึง

พบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์จํานวน 11 คน มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดจําหน่ายแบบมีร้านที่เหมาะสม คือ ตลาดนัด 
รองลงมาคือ ร้านของชํา ร้านของฝาก สถานีบริการน้ํามัน ตามลําดับ 

3.2 จากความคิดเห็นของผู้บริโภค ในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไม่มีหน้าร้านในความคิดของผู้ผลิต 
ได้ผลการวิเคราะห์ว่า ช่องทางในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปในแบบไม่มีหน้าร้านของผู้ผลิต 

ซ่ึงพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์จํานวน 7 คน เลือกช่องทางในการจัดจําหน่ายแบบไม่มีหน้าร้านโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบการ
ขายออนไลน์ รองลงมาคือ งาน OTOP รูปแบบตัวแทน ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 คําถามที่ 1 ความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปของ โรงเรียนวัดมาบไผ่ 
ตําบลมาบไพ อําเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นอย่างไร พบว่า 
 ผู้บริโภคมีความเห็นว่า ควรจะมีการนําเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเป็น เห็ดนางฟ้าอบกรอบ มากที่สุดโดยให้เหตุผล
ว่า เป็นสินค้าที่สามารถเก็บได้นานและ ทานเล่นระหว่างวันได้ เนื่องจากเป็นการแปรรูปที่ไม่ผ่านกระบวนการที่ใช้นํ้ามัน 
และไม่มีการใส่เครื่องปรุงรส ดังนั้นจึงดีต่อสุขภาพ ไม่ทําให้อ้วน ไม่เหมือนกับขนมคบเคี้ยวประเภทอื่น และผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เลือกที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแปรรูปเห็ดนางฟ้าอบกรอบมากที่สุดเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชรินรัตน์ 
งามพิพัฒน์ชัย (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อบกรอบของผู้บริโภคที่อยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ซึ่งผลในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการซื้อผลไม้อบกรอบ 

เปรียบเทียบกับขนมคบเขี้ยวประเภทอื่น จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้อบกรอบจะพอๆกับ
ขนมคบเคี้ยวประเภทอื่น และความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้อบกรอบจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 3-4 ครั้ง 
รองลงมาคือ ผู้บริโภคเลือกตัดสินใจซ้ือและมีความต้องการสินค้าแปรรูปจากเห็ดนางฟ้าประเภท น้ําพริกเห็ด เห็ดสามรส
และเห็นสมุนไพร ที่มีการใส่เครื่องปรุงรสอื่น ลงไป โดยให้ความเห็นว่า สามารถนํามาทานเล่นได้ เนื้อสัมผัสจะเหนียวไม่
แห้ง เหมาะสําหรับนํามาปรุงเป็นอาหารชนิดต่างๆ 
 ความคิดเห็นทางด้านผู้ผลิต ตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภคเช่นกัน น่ันคือการแปรรูปเห็ดนางฟ้าจะช่วย
เพิ่มมูลค่าให้แก่เห็ดนางฟ้าได้ เนื่องจากอายุการเก็บรักษาเห็ดนางฟ้าส้ัน จึงทําให้ผู้ผลิตเกิดการสูญเสียเห็ดนางฟ้าใน
ระหว่างรอจําหน่ายเป็นจํานวนมาก โดยพบว่า ผู้ผลิตมีความสนใจและเห็นด้วยที่จะนําเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปสินค้าเป็น
เห็ดนางฟ้า อบกรอบ ตามความเห็นของผู้บริโภค เน่ืองจากทางผู้ผลิตมีปริมาณเห็ดนางฟ้าสดในปริมาณมาก ดังนั้นถ้า
แปรรูปสินค้าเป็นแบบอบแห้งจะช่วยทําให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้รอจําหน่าย และลดการเน่าเสียของสินค้าได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้ผลิตมีข้อจํากัดในการจัดหาเงินทุนในการซื้อเครื่องอบแห้งเนื่องจากมีราคาสูง  และนอกจากนี้
ผู้ผลิตยังมีความสนใจในการนําเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเป็นเห็ดสามรส เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียน ทั้งคณะครูและ
นักเรียน เคยผ่านการศึกษา อบรมและทดลองทําเห็ดสามรสในคาบเรียนกันมาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะติดปัญหาในเรื่องการ
เก็บรักษา เนื่องจาก การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดสามรสนั้น จะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความช้ืนสูง ทําให้อายุการเก็บ
รักษาน้อย 
 คําถามที่ 2 ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปของ โรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบล
มาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็น อย่างไร แบ่งเป็น 
 ประเภทแบบมีร้านค้าแน่นอน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกตัดสินใจซื้อสินค้าเห็ดนางฟ้าแปรรูปจาก ตลาดนัด
มากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ และหาซ้ือได้ง่าย มีของให้เลือกหลากหลายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วารยา จันทร์หอม (2556) ศึกษาทัศนคติ, พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่มีต่อตลาดนัดใน
จังหวัดพิจิตร โดยได้ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวน 400 คน พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันจะมาซ้ือของ
หรือสินค้าในตลาดนัดประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยช่วงเวลาในการมาเลือกซ้ือสินค้าน้ันจะอยู่ในช่วงบ่ายสามถึงหก
โมงเย็น และในแต่ละครั้งที่มาซ้ือสินค้าจะมีการใช้จ่ายประมาณ 100-300 บาท ซึ่งสินค้าที่ผู้บริโภคมาซ้ือนั้นจะเป็นพวก
อาหาร เช่น อาหารสด อาหารสําเร็จรูป ขนม และอาหารแห้ง ซึ่งจะเป็นหมวดสินค้าที่ลูกค้ามาเลือกซื้อมากที่สุด เหตุผล
ในการที่ผู้บริโภคมาซ้ือสินค้าที่ตลาด เพราะว่า ใกล้บ้านหรือที่อยู่ เดินทางไปมาสะดวก และการซ้ือสินค้าที่ตลาดนัดผู้ซื้อจะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าน้ันด้วยตัวเองคนเดียว และซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าประจํารองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของชํา และ
ร้านขายของเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นร้านค้าที่มีอยู่ทั่วไป หาง่ายและสะดวกในการเลือกซ้ือ 
 ความคิดเห็นทางด้านผู้ผลิต ตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภคเช่นกัน โดยมีความเห็นว่า ช่องทางการจัด
จําหน่ายผ่านทางตลาดนัด มีความเหมาะสมกับสินค้ามากที่สุด เนื่องจากตลาดนัดเป็นช่องทางที่ มีผู้บริโภคมาใช้บริการ
จํานวนมาก และเสียต้นทุนในการวางจําหน่ายไม่แพง โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการซื้อสินค้าในตลาดนัดเพ่ือประกอบ
อาหารหรือนําไปบริโภค 
 ประเภทแบบไม่มีหน้าร้าน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแปรรูปจากเห็ดนางฟ้า ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ เน่ืองจากมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเลือก หรือเข้าไปดูสินค้าได้ 24 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปซ้ือ
สินค้าเอง และที่สําคัญสามารถจะจําหน่ายสินค้าไปได้อย่างกว้างขวาง แต่การที่จะให้ผู้บริโภคได้รู้จักหรือสนใจสินค้าของ
เรานั้น ต้องมีการนําเสนอข้อความ รูปภาพ หรือราคาที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้า ให้เลือกซื้อ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษณพล เกิดทองคํา,ฉัตรชัย อินทสังข์ และรัฐพรรัตน์ งามวงศ์ (2556) ศึกษา ความเป็นไปได้ในการที่จะนําระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับ ผลิตภัณฑ์ OTOPในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ทําการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจํานวน 400 คนซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ และ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมาใช้บริการ ณ ร้าน
จําหน่ายสินค้าของ OTOPใน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยจากผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าจะมีความต้องการที่จะซ้ือ
สินค้า OTOPผ่านทางช่องทางออนไลน์คิดเป็นเปอร์เซ็นคือ 68.50% และมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านในช่องทาง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เปรียบเทียบกับขนมคบเขี้ยวประเภทอื่น จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้อบกรอบจะพอๆกับ
ขนมคบเคี้ยวประเภทอื่น และความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้อบกรอบจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 3-4 ครั้ง 
รองลงมาคือ ผู้บริโภคเลือกตัดสินใจซ้ือและมีความต้องการสินค้าแปรรูปจากเห็ดนางฟ้าประเภท นํ้าพริกเห็ด เห็ดสามรส
และเห็นสมุนไพร ที่มีการใส่เครื่องปรุงรสอื่น ลงไป โดยให้ความเห็นว่า สามารถนํามาทานเล่นได้ เนื้อสัมผัสจะเหนียวไม่
แห้ง เหมาะสําหรับนํามาปรุงเป็นอาหารชนิดต่างๆ 
 ความคิดเห็นทางด้านผู้ผลิต ตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภคเช่นกัน น่ันคือการแปรรูปเห็ดนางฟ้าจะช่วย
เพิ่มมูลค่าให้แก่เห็ดนางฟ้าได้ เนื่องจากอายุการเก็บรักษาเห็ดนางฟ้าส้ัน จึงทําให้ผู้ผลิตเกิดการสูญเสียเห็ดนางฟ้าใน
ระหว่างรอจําหน่ายเป็นจํานวนมาก โดยพบว่า ผู้ผลิตมีความสนใจและเห็นด้วยที่จะนําเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปสินค้าเป็น
เห็ดนางฟ้า อบกรอบ ตามความเห็นของผู้บริโภค เนื่องจากทางผู้ผลิตมีปริมาณเห็ดนางฟ้าสดในปริมาณมาก ดังนั้นถ้า
แปรรูปสินค้าเป็นแบบอบแห้งจะช่วยทําให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้รอจําหน่าย และลดการเน่าเสียของสินค้าได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้ผลิตมีข้อจํากัดในการจัดหาเงินทุนในการซื้อเครื่องอบแห้งเนื่องจากมีราคาสูง  และนอกจากนี้
ผู้ผลิตยังมีความสนใจในการนําเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเป็นเห็ดสามรส เน่ืองจากบุคลากรของโรงเรียน ทั้งคณะครูและ
นักเรียน เคยผ่านการศึกษา อบรมและทดลองทําเห็ดสามรสในคาบเรียนกันมาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะติดปัญหาในเรื่องการ
เก็บรักษา เนื่องจาก การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดสามรสนั้น จะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความช้ืนสูง ทําให้อายุการเก็บ
รักษาน้อย 
 คําถามที่ 2 ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าแปรรูปของ โรงเรียนวัดมาบไผ่ ตําบล
มาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็น อย่างไร แบ่งเป็น 
 ประเภทแบบมีร้านค้าแน่นอน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกตัดสินใจซื้อสินค้าเห็ดนางฟ้าแปรรูปจาก ตลาดนัด
มากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ และหาซ้ือได้ง่าย มีของให้เลือกหลากหลายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วารยา จันทร์หอม (2556) ศึกษาทัศนคติ, พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่มีต่อตลาดนัดใน
จังหวัดพิจิตร โดยได้ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวน 400 คน พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันจะมาซ้ือของ
หรือสินค้าในตลาดนัดประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยช่วงเวลาในการมาเลือกซ้ือสินค้าน้ันจะอยู่ในช่วงบ่ายสามถึงหก
โมงเย็น และในแต่ละครั้งที่มาซ้ือสินค้าจะมีการใช้จ่ายประมาณ 100-300 บาท ซึ่งสินค้าที่ผู้บริโภคมาซ้ือน้ันจะเป็นพวก
อาหาร เช่น อาหารสด อาหารสําเร็จรูป ขนม และอาหารแห้ง ซึ่งจะเป็นหมวดสินค้าที่ลูกค้ามาเลือกซื้อมากที่สุด เหตุผล
ในการที่ผู้บริโภคมาซ้ือสินค้าที่ตลาด เพราะว่า ใกล้บ้านหรือที่อยู่ เดินทางไปมาสะดวก และการซ้ือสินค้าที่ตลาดนัดผู้ซื้อจะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าน้ันด้วยตัวเองคนเดียว และซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าประจํารองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของชํา และ
ร้านขายของเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นร้านค้าที่มีอยู่ทั่วไป หาง่ายและสะดวกในการเลือกซ้ือ 
 ความคิดเห็นทางด้านผู้ผลิต ตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภคเช่นกัน โดยมีความเห็นว่า ช่องทางการจัด
จําหน่ายผ่านทางตลาดนัด มีความเหมาะสมกับสินค้ามากที่สุด เนื่องจากตลาดนัดเป็นช่องทางที่ มีผู้บริโภคมาใช้บริการ
จํานวนมาก และเสียต้นทุนในการวางจําหน่ายไม่แพง โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการซื้อสินค้าในตลาดนัดเพ่ือประกอบ
อาหารหรือนําไปบริโภค 
 ประเภทแบบไม่มีหน้าร้าน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแปรรูปจากเห็ดนางฟ้า ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเลือก หรือเข้าไปดูสินค้าได้ 24 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปซ้ือ
สินค้าเอง และที่สําคัญสามารถจะจําหน่ายสินค้าไปได้อย่างกว้างขวาง แต่การที่จะให้ผู้บริโภคได้รู้จักหรือสนใจสินค้าของ
เรานั้น ต้องมีการนําเสนอข้อความ รูปภาพ หรือราคาที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้า ให้เลือกซื้อ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษณพล เกิดทองคํา,ฉัตรชัย อินทสังข์ และรัฐพรรัตน์ งามวงศ์ (2556) ศึกษา ความเป็นไปได้ในการที่จะนําระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับ ผลิตภัณฑ์ OTOPในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ทําการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจํานวน 400 คนซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ และ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมาใช้บริการ ณ ร้าน
จําหน่ายสินค้าของ OTOPใน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยจากผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าจะมีความต้องการที่จะซ้ือ
สินค้า OTOPผ่านทางช่องทางออนไลน์คิดเป็นเปอร์เซ็นคือ 68.50% และมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านในช่องทาง



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ออนไลน์ อยู่ในระดับที่มาก และเนื่องจากมีความต้องการในการซื้อสินค้าจากผู้บริโภคสูงโดยมีการให้เหตุผลหลักคือ 
ผู้บริโภคจะไม่เสียเวลาในการเดินทาง และมีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการซ้ือสินค้า OTOPทางเว็ปไซต์ โดยผู้บริโภคทํา
การค้นหาข้อมูลสินค้าที่สนใจผ่าน Google มากที่สุด รองลงมาได้แก่ Facebook ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนําระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาทําการปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทOTOPในอําเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 
 ความคิดเห็นทางด้านผู้ผลิต ตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภคเช่นกัน คือ เห็นด้วยในการนําสินค้ามาจัด
จําหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ เนื่องจาก มีความเห็นว่าเป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และ จํานวนมาก 
สามารถขายได้ทั่วโลก เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น และประหยัดต้นทุนในการจัดจําหน่าย โดยต้องทําสินค้าให้ดึงดูด
ผู้บริโภค หรือมีการนําเสนอสินค้าให้ตรงจุด หรือพูดอีกอย่างว่าเป็นการกระตุ้นถึงความอยากได้ให้เข้าเป้าถึงความ
ต้องการของลูกค้า และท้ายสุดทําให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ายินยอมที่จะใช้เงินจับจ่ายส่ิงของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วร
ภัทร ปริญญาพรหม (2557) ศึกษารูปแบบออนไลน์แพลตฟอร์มกับผู้ทรงอิทธิพลบนส่ือออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าของผู้บริโภค โดยในชีวิตประจําวันผู้บริโภคได้หันมาเลือกซ้ือสินค้าในช่องทางออนไลน์กันเพิ่มมากข้ึน ทําให้
เจ้าของกิจการต้องมีการปรับตัวทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการใช้ส่ือออนไลน์มาใช้โฆษณา เพื่อที่จะแลกเปล่ืยน
ข้อมูลของสินค้าไปยังผู้บริโภคซ่ึงรูปแบบของการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าในยุคออนไลน์ ก็จะมักจะมีการหาข้อมูลของสินค้า
ผ่านทางส่ือออนไลน์ เพื่อที่จะสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่ทรงอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ แล้วนํามาประกอบในการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อ ดังนั้น เราจึงจะต้องเลือกผู้ที่ทรงอิทธิพลในแต่ละประเภทที่ต้องการมาทําการโฆษณาบนสื่อออนไลน์จึงจะ
ทําให้ลูกค้าสนใจจนถึงเลือกซื้อสินค้าและทํากําไรให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด โดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ทรง
อิทธิพลประเภทผู้ที่มีช่ือเสียง และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุดบนสื่อออนไลน์
ในหมวดมัลติมีเดีย และผู้ที่เขียนวิจารณ์สินค้าหรือบริการและการปรับปรุงสินค้าหรือบริการ จะมีผลในการตัดสินใจซ้ือ
สินค้ามากที่สุดบนส่ือออนไลน์ในหมวดรีวิวสินค้าและแสดงความคิดเห็นของสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลของการวิจัยน้ี ในส่วนของการจัดจําหน่ายแบบไม่มีหน้าร้านนั้นจะพบว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าส่วนใหญ่
ในยุคปัจจุบันนั้นชอบในเรื่องของการเข้าถึงที่สะดวก รวมถึงความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน ดังนั้นทางผู้ผลิตหรือผู้ที่
จัดจําหน่ายควรจะมีช่องทางในการนําเสนอสินค้าผ่านทางส่ือออนไลน์ไปรวมถึงการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อที่จะ
เป็นการสร้างจุดดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจ 
 2. ในการจัดจําหน่ายสินค้าในตลาดนัดน้ัน ควรมีการแบ่งนักเรียนกับครูหรือผู้ผลิตสินค้าผลัดเปล่ืยนมาร่วมกัน 
เพื่อมาจําหน่ายสินค้าและโปรโมทในผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและอธิบายถึงข้ันตอนในการผลิตตั้งแต่ต้นจนเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ 
 3. ควรที่จะมีการทําการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ โดยทําเก่ียวกับความมีส่วนร่วมกันของครูและนักเรียน
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ของนักเรียน การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ และการฝึกทักษะใน
การขายและการจัดการระบบในการผลิตสินค้า เพื่อที่จะเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ให้คนทั่วไปได้รู้จัก 
 4. ควรมีการจัดทําแผนงบประมาณและผลกําไรที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อใช้ในการปรับลดต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่า
ราคาของผลิตภัณฑ์ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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กรอบแนวคดิการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 

A Conceptual Framework of Electronic Word of Mouth (eWOM) and Retail 
Hotel Business Performances in Thailand 

บัลลังก์ สันทัด 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
เศรษฐกิจประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากการสนับสนุนการใช้จ่าย และลงทุนภาครัฐท่ีเติบโตระดับสูง โดย

การขยายตัวท่ีสูงอย่างต่อเนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยวและยังสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเพื่อการบริการ 
เช่น ธุรกิจโรงแรม ซ่ึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ทําให้เกิดการรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ โดยคาดหวังให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและยกระดับการบริการลูกค้าของ
โรงแรม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์
ของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรม2.เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย โดยงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและเสนอ
ผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ผลวิจัยพบว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของโรงแรม
ประกอบด้วย จํานวนรีวิว คะแนนรีวิว ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ และการตอบโต้ของผู้จัดการโรงแรมซึ่งสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์โรงแรม ความตั้งใจในการจองโรงแรม ความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการซ้ํา ความพึงพอใจของลูกค้า และผล
ประกอบการด้านการเงินของโรงแรม และเนื่องจากลูกค้านักท่องเที่ยวได้รับการชี้นําจากเว็บไซต์รีวิวโรงแรมอย่างมาก จึง
ให้ข้อแนะนําถึงงานวิจัยในอนาคตว่าควรศึกษาปัจจัยเหตุและผลท่ีได้จากองค์ประกอบเฉพาะตัวของการสื่อสารแบบปาก
ต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นการศึกษาสินค้าประเภทบริการยังมีจํากัด จึงควรศึกษาการสื่อสารที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ หรือการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าธุรกิจโรงแรม โดยผู้จัดการ
การตลาด และเจ้าของโรงแรมควรแบ่งสรรงบประมาณกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างTripAdvisorให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการช่องทางการสื่อสารการตลาด เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ให้เป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยวและช่วยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมให้ประเทศไทยต่อไป 
คําสําคัญ:การส่ือสารแบบปากต่อปาก, การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์, สื่อออนไลน์, ธุรกิจค้าปลีก,ผล
ประกอบการธุรกิจ, โรงแรม, ประเทศไทย 
 

Abstract 
 

The economy of Thailand tended to extend from expenditure support andpublicinvestment that 
grew highly, continuous high expansion of tourism revenue and value added support for service 
business such as hotel business. In which the rapid development of information and communication 
technology for tourism business led to technology adoption with expectation of efficient operation 
and enhancement of customer service of the hotels. 

This research aimed 1) to study and review literatures related to electronic word of mouth of 
retail hotel business and 2) to synthesize a conceptual framework of electronic word of mouth of 
retail hotel business in Thailand. The research gathered data from secondary information sourcesand 
proposed the results of the study in terms of data analysis and synthesis. The finding revealed that 
electronic word of mouth communication of the hotels consists of volume, valence, helpfulness 
rating, argument quality and electronic word of mouth communication of the hotels was able to 
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create hotel image, reservation intention, repurchase intention, customer satisfaction and hotel 
financial performance. As the tourists mostly received cue from hotel review websites, the researcher 
would recommend that future researches should study cause and effect factors gaining from unique 
element of electronic word of mouth communication. Moreover, the study on service product was 
still limited; therefore, there should be study on uncontrollable communication or electronic word of 
mouth market communication which impacted hotel brand equity. Marketing managers and hotel 
owners should allocatebudgets for marketing activities through social media such as TripAdvisor as a 
part of market communication mediastrategies for competitive advantage, tourist attraction and 
further development of retail hotel business in Thailand.  
Keywords:word of mouth, electronic word of mouth, e-WOM, hotel performance, socialmedia, online 
consumer 
 
บทนํา 

เศรษฐกิจประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากการสนับสนุนการใช้จ่าย และลงทุนภาครัฐท่ีเติบโตระดับสูง แรง
ขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการขยายตัวท่ีสูงอย่างต่อเนื่อง มาจากรายได้จากการท่องเที่ยว พัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการโดยแผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ จํานวน 5,490.4 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ด้วยการส่งเสริมการตลาดและเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดย
พัฒนาการท่องเที่ยวมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มพร้อมเพิ่มศักยภาพนําไปสู่การเติบโตด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างสมดลุและย่ังยืน (สํานักงบประมาณ, 2560) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงหลายปี
ท่ีผ่านมา (Hu & Chen, 2016) และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจต่างๆได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
นายหน้าการท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ธุรกิจบริการรับส่งนักท่องเที่ยว เป็นต้น (Ajagunna, 2006; Knowles, Macmillan, 
Palmer, Grabowski, & Hashimoto, 1999; Tsang, Lee, & Qu, 2014; Wu, 2016)  โดยโรงแรม เป็นองค์ประกอบที่
จําเป็นและสําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจประเทศไทย (กรมการท่องเที่ยว,2560) 
ธุรกิจโรงแรม จัดเป็น ร้านค้าปลีกประเภทธุรกิจบริการ หรือการค้าปลีกแบบขายการบริการโดยเป็นกิจการที่ขายบริการ
อย่างเดียวโดยไม่มีสินค้าหรือเรียกว่ากิจการค้าปลีกท่ีให้บริการเพียงอย่างเดียว (Kotler,1994) โดยงานวิจัยท่ีผ่านมา
พบว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่รับเอา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า 
รวมถึงการจองโรงแรมและชําระเงินผ่านระบบออนไลน์ จะสามารถสร้างยอดขายและผลสําเร็จทางการตลาดให้โรงแรมได้ 
(Sahadev&Islam,2005) สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่พบว่า การรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ สร้างความสัมพันธ์ทางบวกต่อผลประกอบการของโรงแรม และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความสามารถทางการดําเนินงาน สําหรับโรงแรมระดับสามดาวของประเทศไทย (Sirirak,Islam, & Ba Khang, 2011)              
ซ่ึงพบว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากในระบบออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมเป็นผลท่ีเกิดจากยอดขาย 
และยังเป็นเหตุให้เกิดยอดขายได้อีกด้วย (Qi, Qiang, & Law, 2014) แต่กลับพบปัญหาว่าประเทศไทยยังมีปัญหาด้าน
เทคโนโลยีท่ียังคงล่าช้า และการพัฒนาที่ยังไม่ทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และพบปัญหาอุปสรรคที่สําคัญของธุรกิจ
โรงแรมคือภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว และการแข่งขันทางการค้าท่ีมากข้ึน (โสภาค, 2558) ดังนั ้นจากปัญหาและ
ความสําคัญที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยคร้ังนี้จึงสร้างกรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจค้า
ปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย เพื่อสร้างความชัดเจนในองค์ประกอบและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการสื่อสาร
แบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างจุดแข็งให้โรงแรมในการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจค้าปลีก
ประเภทบริการโรงแรม 
 2. เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการ
โรงแรมในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 บทความน้ีมีขอบเขตการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ใน
ธุรกิจโรงแรมประเทศไทยดังนี้ 
 1. ฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหา และทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ฐานข้อมูลScienceDirect, ฐานข้อมูล Emerald 
Management, ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Thesesและฐานข้อมูล Academic Search Premier 
 2. คําสําคัญที่ใช้ในการค้นหา ได้แก่ word of mouth, wom, electronic word of mouth, e-WOM, 
hotel, hotel performance, social media, online consumer, Thai 

3. ลักษณะการวิจัยท่ีไม่ประจักษ์ (Non-empiricalResearch) โดยอาศัยข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วในเอกสารจาก
วารสารในฐานข้อมูลดังกล่าว ซ่ึงใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์แทนการใช้วิธีการทางสถิติ 
 4. จํานวนบทความวิจัยที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบด้วยงานวิจัยในบริบทท่ีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 66 บทความ 
 
เครื่องมือและวิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเอกสารโดยศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากบทความในวารสารที่ได้มีการจัดพิมพ์
เผยแพร่ไว้อยู่แล้ว หรือเป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondarydata) และเสนอผลการศึกษาในเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ ตามกระบวนการดังนี้ 

1. การทําความชัดเจนของคําถามวิจัย โดยค้นหาปัญหาทางการตลาด กําหนดคําถามการวิจัย จากการค้นหา 
ทบทวนวรรณกรรม แล้วนํามากลั่นกรองเป็นคําถามการวิจัยเพื่อสร้างกรอบแนวคิด ได้แก่ ปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจะส่งผลต่อผลประกอบการของโรงแรม 

2. การวางแผนวิจัย โดยออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล จากฐานข้อมูลScienceDirect, ฐานข้อมูล Emerald 
Management, ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Thesesและฐานข้อมูล Academic Search Premier ด้วยการใช้      
คําสําคัญ ท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสาร และสังเคราะห์ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้าง 
4. การแปลผลข้อมูลเชิงลึกโดยการเปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ของข้อมูล แปลผลข้อมูลทางด้านเนื้อหา            

โดยอธิบายได้ดังนี้ 
 4.1 ภาพรวมของข้อมูล โดยมุ่งความสําคัญกับการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจค้าปลีก
ประเภทบริการโรงแรม และผลประกอบการโรงแรม 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ความหมาย องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย 
 4.3 ประเภทข้อมูลเน้นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (contentanalysis) จากเอกสาร โดยพิจารณาถึงความ
น่าเชื่อถือในแหล่งที่มาของเอกสารและผู้เขียน ความทันสมัยของปีท่ีเขียน แล้วนํามาพิจารณาความสอดคล้อง หรือความ
ขัดแย้ง ระหว่างแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ในเอกสาร แล้วนําข้อค้นพบมาสรุปผลการวิจัย 

5. การรายงานผลการวิจัย โดยนําเสนอข้อค้นพบที่ได้จากสิ่งที่รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากเอกสาร 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผลการวิจัย 
การสื่อสารแบบปากต่อปาก(word of mouth : WOM) 

งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าลูกค้าท่ีได้รับประสบการณ์ท่ีไม่ดี จะบอกต่อประมาณ 11 คน แต่หากเป็นประสบการณ์
ท่ีดีจะบอกต่อเพียง 6 คน (Hart, 1990) ซ่ึงใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Fornell (1984) ท่ีพบว่าลูกค้าจะบอกต่อเพื่อน เพียง          
8 คน หากได้รับประสบการณ์ท่ีดีจริงและการสื่อสารแบบปากต่อปากไม่ใช่การสื่อสารการตลาดแบบด้ังเดิมท่ีดําเนินการ
โดยองค์กร หากแต่เป็นการกระทําท่ีเกิดจากลูกค้าท่ีมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจ
เลือกตราสินค้าของผู้บริโภคท่ีถูกบอกต่อ (BillXu & Chan, 2010) ซ่ึงการสื่อสารแบบปากต่อปากจะมาแทนที่การ
สื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิมในการที่จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและการประเมินทางเลือกตราสินค้าของผู้บริโภค (Urban, 
2004; Yu, Roy, Quazi, Nguyen, & Han, 2017) 

การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นการสื่อสารทางวาจาแบบสองทางที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันนี้สามารถแบ่ง 
เป็น 1) offline WOM คือการสื่อสารปากต่อปากแบบด้ังเดิมเกิดขึ้นระหว่างผู้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างกัน
และเชื่อใจกันและกันซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคกับ 2) online WOM หรือเรียกว่า electronic WOMเป็น
การสื่อสารระหว่างบุคคลที่อาจไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรืออาจไม่รู้จักกันซ่ึงลักษณะการกระจายของข้อมูลข่าวสารใน
โลกออนไลน์สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยมีลักษณะที่ลูกค้าบอกต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
ท้ังทางบวกและทางลบและมีผู้ชมจํานวนมากผ่านระบบออนไลน์ (Shi, Tang, Zhang, Gao, & Zhu, 2016) ซ่ึงงานวิจัย
ครั้งนี้ให้ความสําคัญกับการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (online WOM) หรือเรียกว่า electronic WOM เป็น
สําคัญ 
การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (electronic word of mouth : eWOM) ในธุรกิจค้าปลีกประเภท
บริการโรงแรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า TripAdvisor คือเว็บไซต์เครือข่ายท่องเที่ยวท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นเว็บไซต์ท่ีมี
ใช้เก็บข้อมูลในงานวิจัยท่ีผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจโรงแรมไว้มาก (Avant, 
2013; Lee, Jai, & Li, 2015, 2016; O'Connor, 2010; Xie et al., 2016) ซ่ึงผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเนื้อหา (consumer-
generated media) เช่น การรีวิวให้คะแนน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงแรม ซ่ึงพบว่าเป็นเว็บไซต์ท่ีเป็นแหล่งข้อมูลที่
มีความน่าเชื่อถือ(Source Credibility)(Filieri, Alguezaui, & McLeay, 2015) และในเว็บไซต์ TripAdvisor ไม่พบการ
ให้คะแนน หรือการแสดงความคิดเห็นที่หลอกลวง (O'Connor,2010) นอกจากนั้นยังเป็นเว็บไซต์ท่ีมีคุณภาพ (website 
quality) ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ(information quality) ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัยท่ีสร้างการยอมรับข้อมูลสารสนเทศ
(Sussman,2003) และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สร้างความต้ังใจในการกระทําตามคําแนะนําของนักท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
และสร้างการสื่อสารแบบปากต่อปากเชิงบวก นอกจากนั้นคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล ความพึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพของเว็บไซต์ (Filieri et al., 2015) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า องค์ประกอบของการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของโรงแรม
ประกอบไปด้วย  

1) Volume คือ จํานวนผู้รีวิวโรงแรมในเว็บไซต์ชุมชนท่องเที่ยวออนไลน์ เช่น TripAdvisor วัดด้วยคําถามว่า 
“ฉันให้ความสนใจต่อจํานวนผู้รีวิวท้ังหมด” (Gottschalk & Mafael, 2017; Mishra & Satish, 2016) 

2) Valence คือ คะแนนรีวิวโรงแรมในระบบเว็บไซต์ชุมชนท่องเที่ยวออนไลน์ เช่น TripAdvisor ซ่ึงประกอบด้วย
คะแนนเชิงบวก ปานกลาง และเชิงลบ (Positive, Moderate, Negative Online Review) วัดด้วยคําถามว่า“ฉันให้
ความสําคัญกับระดับคะแนนรีวิว, ระดับคะแนนรีวิวเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของฉัน” (Gottschalk & Mafael, 2017; 
Mishra & Satish, 2016) 

3) Helpfulness Rating คือ คะแนนของความคิดเห็นออนไลน์ท่ีมีประโยชน์ ในเว็บไซต์ชุมชนท่องเที่ยว
ออนไลน์ เช่น TripAdvisor วัดด้วยคําถามว่า “ฉันเลือกอ่านเฉพาะความคิดเห็นจากผู้แสดงความคิดเห็นออนไลน์ท่ีได้รับ
การให้คะแนนจากผู้อ่านคนอื่นว่าเป็นความคิดเห็นมีประโยชน์”(Gottschalk & Mafael, 2017; Mishra & Satish, 
2016; Sussman, 2003) 

4) Argument Quality คือการตอบโต้ของผู้จัดการโรงแรมต่อความคิดเห็นของลูกค้าหรือการแสดงข้อความที่มี
เหตุผล หรือข้อเท็จจริง วัดด้วยคําถามว่า “ฉันให้ความสําคัญกับข้อความคิดเห็นท่ีตอบโต้ด้วยการแสดงเหตุผล และ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผู้วิจัย Volume Valence Helpfulness Rating Argument Quality
Sweeney, Soutar, and Mazzarol (2012)  

Shirahada and Kosaka (2012)  
Qi et al. (2014)  

Mohan, Qi, Chi, and Wen (2015)  
Furner, Zinko, and Zhu (2016)  

Viglia, Minazzi, and Buhalis (2016)  
Xie et al. (2016)  
Shi et al. (2016)     

Mohammad Reza, Leila Nasrolahi, Hamze 
Kazemi, and Javad Khazaei (2017) 

    

Yu et al. (2017)  
 
การสื่อสารแบบปากต่อปากสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังแบบเผชิญหน้ากันโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

เช่น โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ (Silverman,2001) ซ่ึงมีแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการ
สื่อสารแบบปากต่อปากท้ังแบบแหล่งบุคคล คือการแนะนําจากเพื่อน ครอบครัว และคนรู้จัก(Brown & Reingen, 1987; 
Duhan, Johnson, Wilcox, & Harrell, 1997) และแหล่งท่ีไม่ใช่แหล่งบุคคล ได้แก่ บทความในหนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์รวมถึงกระทู้แสดงความคิดเห็นต่างๆในระบบออนไลน์ (Sénécal, 2005) และเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น การสื่อสารแบบปากต่อปากได้มีชื่อเรียกอย่างหลากหลาย ได้แก่ การตลาดแบบไวรัล, อีเมลล์ มาร์เกต
ติ้ง, การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเตอร์เน็ต,การตลาดแบบปากต่อปาก และการตลาดแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์
(e-WOM) และการตลาดแบบ Buzz Marketingได้เป็นกลยุทธ์ใหม่ทางการตลาดมีความคล้ายคลึงกับการตลาดแบบไวรัล
มาก ซ่ึงต่างมีท่ีมาจากการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยการตลาดแบบไวรัลมีความสัมพันธ์กับการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบหลักของการตลาดแบบไวรัล ซ่ึงอินเตอร์เน็ตเป็นเหตุให้แยก
การตลาดแบบไวรัล ออกจากการสื่อสารแบบปากต่อปากแบบด้ังเดิม โดยเป็นการกระจายความคิดหลักไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้ลูกค้าสื่อสารกันเองในกลุ่ม ซ่ึงจะได้ประโยชน์มากกว่าการพยายามโฆษณาโดยตรงขององค์กร
(Goyette I., 2010) ซ่ึงลูกค้าท่ีเคยซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้รับความพึงพอใจ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโฆษณา
หรือสื่อสารแบบปากต่อปากขององค์กร หรืออาจกลายเป็นพนักงานขายให้องค์กร (Phelps, 2004; Stanbouli, 2003) 
และจะกลายเป็นกลยุทธ์ท่ีจะยกระดับองค์กร (Hennig-Thurau, 2004) 

ดังนั้นกล่าวโดยสรุปแล้ว 1) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-Of-Mouth) คือการสื่อสารด้วยวาจาแบบไม่
เป็นทางการ โดยเกิดข้ึนระดับบุคคล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ช่องทางการสื่อสารอื่นๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยแหล่งข้อมูลในการส่งสารอาจมาจากบุคคลหรือไม่ใช่แหล่งบุคคลก็
ได้ 2) การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) คือการกระจายอย่างรวดเร็วของการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการในระบบ
ออนไลน์ ระหว่างบุคคล เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและ 3) การตลาดแบบ Buzz Marketing คือเครื่องมือเร่งการสนทนา
แบบปากต่อปากซ่ึงเกิดระหว่างบุคคลหรือในระบบออนไลน์ จากกลยุทธ์ท่ีเป็นทางการขององค์กร ผ่านมุมมองการสร้างให้
เป็นเสมือนว่าเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยปกติท่ีเกิดข้ึนจริงโดยผู้บริโภคด้วยกัน (Goyette I., 2010) โดยสามารถ
สรุปการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของกับผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมได้ดัง
ตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ผู้วิจัย Volume Valence Helpfulness Rating Argument Quality
Sweeney, Soutar, and Mazzarol (2012)  

Shirahada and Kosaka (2012)  
Qi et al. (2014)  

Mohan, Qi, Chi, and Wen (2015)  
Furner, Zinko, and Zhu (2016)  

Viglia, Minazzi, and Buhalis (2016)  
Xie et al. (2016)  
Shi et al. (2016)     

Mohammad Reza, Leila Nasrolahi, Hamze 
Kazemi, and Javad Khazaei (2017) 

    

Yu et al. (2017)  
 
การสื่อสารแบบปากต่อปากสามารถเกิดข้ึนได้ท้ังแบบเผชิญหน้ากันโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

เช่น โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ (Silverman,2001) ซ่ึงมีแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการ
สื่อสารแบบปากต่อปากท้ังแบบแหล่งบุคคล คือการแนะนําจากเพื่อน ครอบครัว และคนรู้จัก(Brown & Reingen, 1987; 
Duhan, Johnson, Wilcox, & Harrell, 1997) และแหล่งที่ไม่ใช่แหล่งบุคคล ได้แก่ บทความในหนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์รวมถึงกระทู้แสดงความคิดเห็นต่างๆในระบบออนไลน์ (Sénécal, 2005) และเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น การสื่อสารแบบปากต่อปากได้มีชื่อเรียกอย่างหลากหลาย ได้แก่ การตลาดแบบไวรัล, อีเมลล์ มาร์เกต
ติ้ง, การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเตอร์เน็ต,การตลาดแบบปากต่อปาก และการตลาดแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์
(e-WOM) และการตลาดแบบ Buzz Marketingได้เป็นกลยุทธ์ใหม่ทางการตลาดมีความคล้ายคลึงกับการตลาดแบบไวรัล
มาก ซ่ึงต่างมีท่ีมาจากการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยการตลาดแบบไวรัลมีความสัมพันธ์กับการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบหลักของการตลาดแบบไวรัล ซ่ึงอินเตอร์เน็ตเป็นเหตุให้แยก
การตลาดแบบไวรัล ออกจากการสื่อสารแบบปากต่อปากแบบด้ังเดิม โดยเป็นการกระจายความคิดหลักไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้ลูกค้าสื่อสารกันเองในกลุ่ม ซ่ึงจะได้ประโยชน์มากกว่าการพยายามโฆษณาโดยตรงขององค์กร
(Goyette I., 2010) ซ่ึงลูกค้าท่ีเคยซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้รับความพึงพอใจ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโฆษณา
หรือสื่อสารแบบปากต่อปากขององค์กร หรืออาจกลายเป็นพนักงานขายให้องค์กร (Phelps, 2004; Stanbouli, 2003) 
และจะกลายเป็นกลยุทธ์ท่ีจะยกระดับองค์กร (Hennig-Thurau, 2004) 

ดังนั้นกล่าวโดยสรุปแล้ว 1) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-Of-Mouth) คือการสื่อสารด้วยวาจาแบบไม่
เป็นทางการ โดยเกิดข้ึนระดับบุคคล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ช่องทางการสื่อสารอื่นๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยแหล่งข้อมูลในการส่งสารอาจมาจากบุคคลหรือไม่ใช่แหล่งบุคคลก็
ได้ 2) การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) คือการกระจายอย่างรวดเร็วของการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการในระบบ
ออนไลน์ ระหว่างบุคคล เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและ 3) การตลาดแบบ Buzz Marketing คือเครื่องมือเร่งการสนทนา
แบบปากต่อปากซ่ึงเกิดระหว่างบุคคลหรือในระบบออนไลน์ จากกลยุทธ์ท่ีเป็นทางการขององค์กร ผ่านมุมมองการสร้างให้
เป็นเสมือนว่าเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยปกติท่ีเกิดข้ึนจริงโดยผู้บริโภคด้วยกัน (Goyette I., 2010) โดยสามารถ
สรุปการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของกับผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมได้ดัง
ตารางที่ 2 ดังนี้ 
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การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

408

ตารางที่  2 ผลของการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์(Hotel Electronic Word Of Mouth : HeWOM)
ต่อผลประกอบการธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรม (Hotel Performance) 

ผู้วิจัย ผลของ HeWOM 
ต่อผลประกอบการ 

ธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรม 

ผลการวิจัย 
องค์ประกอบ
ของHeWOM 
ในงานวิจัยที่

ผ่านมา 
HCS HI HPI HRPI HFP BEQ 

O'Connor 
(2010) 

     เว็บไซต์TripAdvisorเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับการวาง
แผนการท่องเที่ยว เดินทางจากการวิเคราะห์เนื้อหา(Content 
analysis) ในเว็บไซต์พบว่าการจัดการชื่อเสียง ด้วยการตอบกลับ 
และชี้แจงต่อความคิดเห็นเชิงลบ ช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 
และสร้างภาพลักษณ์ให้โรงแรมได้ 

1.Argument 
Quality 

Avant (2013)      การตอบกลับความคิดเห็นเชิงลบของลูกค้าโดยผู้จัดการโรงแรมใน
เว็บไซต์TripAdvisor สามารถเพิ่ม1.ภาพลักษณ์โรงแรม 2.ความ
ตั้งใจในการเข้าพัก 3.ความต้ังใจในการกลับมาใช้บริการซํ้า โดยเป็น
ผลดีระดับองค์กร 

1.Argument 
Quality 

Zhang and 
Vásquez 
(2014) 

      การตอบกลับความคิดเห็นเชิงลบของลูกค้าโดยผู้จัดการโรงแรมใน
เว็บไซต์TripAdvisorช่วยเปลี่ยนความไม่พึงพอใจให้กลายเป็นความ
พึงพอใจของลูกค้าได้ 

1.Argument 
Quality 
Casaló, 
Flavián, 
Guinalíu, 
and Ekinci 
(2015) 

      การให้คะแนนรีวิวออนไลน์จากเว็บไซต์TripAdvisorมีประโยชน์ใน
การวางแผนการท่องเที่ยว และมีความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ท่ี
จัดเป็น ชุมชนท่องเที่ยวออนไลน์(online travel communities) 
ซ่ึงโรงแรมที่ปรากฏในรายชื่อโรงแรมที่ดีท่ีสุดหรือแย่ท่ีสุด ส่งผลต่อ
ความต้ังใจในการจองโรงแรม และทัศนคติท่ีดีของลูกค้าท่ีมีต่อ
โรงแรม 1.Valence 

Torres, 
Singh, and 
Robertson-
Ring (2015) 

      การให้คะแนนรีวิวออนไลน์ และปริมาณหรือจํานวนผู้รีวิวโรงแรม
ในเว็บไซต์TripAdvisorเพิ่มการจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ได้ 

1.Valence 
2.Volume 
         

         

         

         

         
ผู้วิจัย ผลของ HeWOM 

ต่อผลประกอบการ 
ธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรม 

ผลการวิจัย 
องค์ประกอบ
ของ HeWOM 
ในงานวิจัยที่

ผ่านมา 
HCS HI HPI HRPI HFP BEQ 

Proserpio 
(2016) 

      การจัดการชื่อเสียงโรงแรมในระบบออนไลน์พบว่าผู้จัดการโรงแรม
ตอบกลับความคิดเห็นออนไลน์ต่างๆเพียงเว็บไซต์ TripAdvisor
และไม่ตอบกลับเว็บไซต์รีวิวโรงแรมออนไลน์อ่ืนๆ(เช่นเว็บไซต์ 
Expedia)และการตอบกลับความคิดเห็นของผู้จัดการโรงแรม ส่งผล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อรายได้ของโรงแรม (hotel room revenue) 
ผ่านการเพิ่มขึ้นของคะแนนรีวิวออนไลน์ 

1.Argument 
Quality 
2.Valence 

Chieh-Heng 
(2017) 

      คุณค่าตราสินค้าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่มีความสัมพันธ์กับทุก
องค์ประกอบอื่นๆในคุณค่าตราสินค้าธุรกิจโรงแรม และเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมTripadvisor เป็นเครื่องมือวัดความสัมพันธ์ของ
คุณค่าตราสินค้าโรงแรมและกลายเป็นปัจจัยสําคัญในบริบท
การตลาดของธุรกิจโรงแรมที่จะช่วยสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า 

Ho (2017)       การจัดการความคิดเห็นต่างๆของลูกค้าโดยผู้จัดการโรงแรม 
โดยเฉพาะความคิดเห็นที่มีปัญหา และผู้จัดการโรงแรมพยายาม
เพ่ิมความสัมพันธ์กับลูกค้าและให้ความสําคัญกับลูกค้าท่ีไม่พึงพอใจ 
ดว้ยการตอบกลับความคิดเห็นดังกล่าว 

1.Argument 
Quality 

Kim and 
Park (2017) 

      การให้คะแนนรีวิวโรงแรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญ
ในการพยากรณ์ผลประกอบการของโรงแรมได้มากกว่าการวัดความ
พึงพอใจแบบดั้งเดิมโดยพบว่าเว็บไซต์ให้คะแนนรีวิวออนไลน์
TripAdvisorเป็นสื่อกลางท่ีโดดเด่นและสําคัญที่สุดในการพยากรณ์
ผลประกอบการของโรงแรม เมื่อเทียบกับเว็บไซต์สื่อกลางอื่นๆและ
ผู้จัดการโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ให้โรงแรม ผู้จัดการ
การตลาดโรงแรม และเจ้าของโรงแรม สามารถตัดสินใจ แบ่งสรร
งบประมาณกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
TripAdvisorให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการช่องทางการ
สื่อสารการตลาด 

1.Valence 

Lee, Jeong, 
and Lee 
(2017) 

      ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ (helpfulness) ในเว็บไซต์Tripadvisor
ท่ีเป็นความคิดเห็นเชิงลบ ส่งผลต่อลูกค้าโรงแรมที่อ่านรีวิว และ
ส่งผลต่อการเข้าพักหรือใช้บริการในอนาคตโดยหากความคิดเห็น
นั้นแสดงอารมณ์มากกว่าให้เหตุผล(Non–ArgumentQuality) 
ระดับความสําคัญของความคิดเห็นที่มีประโยชนน์ั้นจะถูกลดลงไป  

1.Helpful-
ness Rating 
2.Argument 
Quality 

โดย       HeWOM=Hotel Electronic Word Of Mouth, HCS=Hotel Customer Satisfaction, HI=Hotel Image,  
HPI=Hotel Purchase Intention, HRPI=Hotel Repurchase Intention, HFP=Hotel Financial  
Performance, BEQ=Brand Equity 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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ผู้วิจัย ผลของ HeWOM 

ต่อผลประกอบการ 
ธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรม 

ผลการวิจัย 
องค์ประกอบ
ของ HeWOM 
ในงานวิจัยที่

ผ่านมา 
HCS HI HPI HRPI HFP BEQ 

Proserpio 
(2016) 

      การจัดการชื่อเสียงโรงแรมในระบบออนไลน์พบว่าผู้จัดการโรงแรม
ตอบกลับความคิดเห็นออนไลน์ต่างๆเพียงเว็บไซต์ TripAdvisor
และไม่ตอบกลับเว็บไซต์รีวิวโรงแรมออนไลน์อ่ืนๆ(เช่นเว็บไซต์ 
Expedia)และการตอบกลับความคิดเห็นของผู้จัดการโรงแรม ส่งผล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อรายได้ของโรงแรม (hotel room revenue) 
ผ่านการเพิ่มข้ึนของคะแนนรีวิวออนไลน์ 

1.Argument 
Quality 
2.Valence 

Chieh-Heng 
(2017) 

      คุณค่าตราสินค้าเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับทุก
องค์ประกอบอื่นๆในคุณค่าตราสินค้าธุรกิจโรงแรม และเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมTripadvisor เป็นเครื่องมือวัดความสัมพันธ์ของ
คุณค่าตราสินค้าโรงแรมและกลายเป็นปัจจัยสําคัญในบริบท
การตลาดของธุรกิจโรงแรมที่จะช่วยสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า 

Ho (2017)       การจัดการความคิดเห็นต่างๆของลูกค้าโดยผู้จัดการโรงแรม 
โดยเฉพาะความคิดเห็นที่มีปัญหา และผู้จัดการโรงแรมพยายาม
เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าและให้ความสําคัญกับลูกค้าท่ีไม่พึงพอใจ 
ด้วยการตอบกลับความคิดเห็นดังกล่าว 

1.Argument 
Quality 

Kim and 
Park (2017) 

      การให้คะแนนรีวิวโรงแรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญ
ในการพยากรณ์ผลประกอบการของโรงแรมได้มากกว่าการวัดความ
พึงพอใจแบบดั้งเดิมโดยพบว่าเว็บไซต์ให้คะแนนรีวิวออนไลน์
TripAdvisorเป็นสื่อกลางท่ีโดดเด่นและสําคัญท่ีสุดในการพยากรณ์
ผลประกอบการของโรงแรม เม่ือเทียบกับเว็บไซต์สื่อกลางอื่นๆและ
ผู้จัดการโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ให้โรงแรม ผู้จัดการ
การตลาดโรงแรม และเจ้าของโรงแรม สามารถตัดสินใจ แบ่งสรร
งบประมาณกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
TripAdvisorให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการช่องทางการ
สื่อสารการตลาด 

1.Valence 

Lee, Jeong, 
and Lee 
(2017) 

      ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ (helpfulness) ในเว็บไซต์Tripadvisor
ท่ีเป็นความคิดเห็นเชิงลบ ส่งผลต่อลูกค้าโรงแรมที่อ่านรีวิว และ
ส่งผลต่อการเข้าพักหรือใช้บริการในอนาคตโดยหากความคิดเห็น
นั้นแสดงอารมณ์มากกว่าให้เหตุผล(Non–ArgumentQuality) 
ระดับความสําคัญของความคิดเห็นที่มีประโยชนน์ั้นจะถูกลดลงไป  

1.Helpful-
ness Rating 
2.Argument 
Quality 

โดย       HeWOM=Hotel Electronic Word Of Mouth, HCS=Hotel Customer Satisfaction, HI=Hotel Image,  
HPI=Hotel Purchase Intention, HRPI=Hotel Repurchase Intention, HFP=Hotel Financial  
Performance, BEQ=Brand Equity 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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ระดับดาวของโรงแรมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า (Callan, 1994; Callan & Bowman, 2000; Callan 
& Fearon, 1997) ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยในปัจจุบันที่มีบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากระทบ โดย
พบว่า ระดับดาวของโรงแรมที่สูงกว่า ไม่ได้เพิ่มยอดขาย แต่การให้ระดับคะแนนรีวิว (Valence) ผ่านระบบออนไลน์ของ
ลูกค้าท่ีมีต่อโรงแรมสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจรวมถึงช่วยให้โรงแรมสามารถตั้งราคาได้สูงขึ้นอีกด้วย 
และยังช่วยสร้างความแตกต่างรวมถึงลดการแข่งขันด้านราคา เพ่ิมอัตรากําไรและยอดขายให้แก่ธุรกิจโรงแรมได้ (Cheng-
Jui & Ya-Hui, 2013) 
 ธุรกิจโรงแรมให้ความสําคัญกับปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้า เทียบเท่ากับปัจจัยการตลาดด้านราคา (Poon & 
Lock Teng Low, 2005) และผู้บริโภคยินดีท่ีจะจ่ายให้โรงแรมที่มีระดับความพึงพอใจออนไลน์ท่ีสูงกว่า (Kim & Park, 
2017) และมีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และพัฒนากลยุทธ์ให้เหนือคู่แข่งเสมอ โดยการทําความเข้าใจความ
ต้องการของผู้บริโภค และรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าอยู่เสมอ (Du, Yang, Liang, & Yang, 2016; Ramaiah, 2013; 
Wong, Siu, & Tsang, 1999; Zemke & Pullman, 2008) โดยต้องเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคมากกว่ามุ่งแค่
การขาย และเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสําคัญก่อนเพื่อสร้างคุณค่าท่ีเหนือกว่า (Chiu, 2013; Hwan Choi & Kim, 
2011) 
 การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจค้าปลีกประเภทโรงแรมส่งผลต่อผลประกอบการธุรกิจ
โรงแรมทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ดังนั้นธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ต้องให้ความสําคัญกับการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้จัดการการตลาดโรงแรม และเจ้าของโรงแรมควรแบ่งสรรงบประมาณกิจกรรมการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Trip Advisor ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการช่องทางการสื่อสารการตลาด เพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว (Kim & Park, 2017) รวมถึงจะช่วยให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่น่าสนใจในเอเชียโดยการเติบโตของธุรกิจ และอุตสาหกรรม ควบคู่กับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จะช่วยส่งผลให้มีการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย (Panmunin, 1991) 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบโอกาสสําหรับงานวิจัยในอนาคตเนื่องจากลูกค้านักท่องเที่ยวได้รับการชี้นําจาก
เว็บไซต์รีวิวโรงแรมอย่างมาก เช่นจากงานวิจัยของ Gottschalk &Mafael(2017) ได้ให้ข้อแนะนําถึงงานวิจัยในอนาคต 
ว่าควรศึกษาปัจจัยเหตุ (antecedents) และผลท่ีได้ (consequences) จากองค์ประกอบเฉพาะตัวของการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Volume, Valence, Helpfulness Rating และ Argument Quality ท่ีส่งผลต่อคุณค่า
ตราสินค้า ในวัฒนธรรม บุคลิกภาพ และจิตวิทยาของผู้ส่งสารที่แตกต่างกัน 

งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าบริการ ในด้านการรับรู้
ในคุณภาพ ของธุรกิจธนาคาร และแนะนําการศึกษาในอนาคตควรศึกษารูปแบบของการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อ
ปากกับการส่งผลในแต่ละองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า (Mukherjee & Shivani, 2016) สอดคล้องกับSadek, 
Redding, &Tantawi(2015) ท่ีกล่าวว่ามีการศึกษาตราสินค้า ในบริบทของสินค้าท่ีจับต้องได้มากกว่า และการศึกษา
สินค้าประเภทบริการยังมีจํากัด และควรศึกษาการสื่อสารที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อ
ปาก (wom) ท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าในด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า สอดคล้องกับ  (Lee, 2013) ท่ีศึกษาเรื่องการ
รับรู้คุณภาพในธุรกิจบริการ โดยแนะนํางานวิจัยในอนาคตว่าควรศึกษาถึง การสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปาก
อิเล็กทรอนิกส์และการให้คะแนน (Rating) ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในคุณภาพของตราสินค้าเนื่องจากพบงานวิจัยว่า 
การตระหนักรู้ในตราสินค้าไม่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในคุณค่าตราสินค้าของโรงแรม (Šeric, Gil-Saura, & Mollá-
Descals,2015) ในขณะที่พบว่าการตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างยอดขายให้ธุรกิจโรงแรม
(Momany & Alshboul, 2016) ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปรท่ียังไม่แน่นอนอย่างองค์ประกอบของคุณค่า
ตราสินค้าในบริบทของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมต่อไปและควรศึกษาทฤษฎีท่ีมีความสําคัญในธุรกิจบริการ 
 คือ คุณภาพการบริการ (ServiceQuality) ให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีกประเภท
บริการโรงแรมในด้านความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรม (Hotel Customer Satisfaction) โดยนํากรอบแนวคิดท่ีได้ไปทํา
การตรวจสอบเพื่อยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการยืนยันองค์ประกอบและโมเดลสมการโครงสร้างให้
งานวิจัยโดยใช้กระบวนการทางสถิติต่อไปในอนาคต  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ระดับดาวของโรงแรมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า (Callan, 1994; Callan & Bowman, 2000; Callan 
& Fearon, 1997) ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยในปัจจุบันท่ีมีบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากระทบ โดย
พบว่า ระดับดาวของโรงแรมที่สูงกว่า ไม่ได้เพิ่มยอดขาย แต่การให้ระดับคะแนนรีวิว (Valence) ผ่านระบบออนไลน์ของ
ลูกค้าท่ีมีต่อโรงแรมสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจรวมถึงช่วยให้โรงแรมสามารถตั้งราคาได้สูงขึ้นอีกด้วย 
และยังช่วยสร้างความแตกต่างรวมถึงลดการแข่งขันด้านราคา เพิ่มอัตรากําไรและยอดขายให้แก่ธุรกิจโรงแรมได้ (Cheng-
Jui & Ya-Hui, 2013) 
 ธุรกิจโรงแรมให้ความสําคัญกับปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้า เทียบเท่ากับปัจจัยการตลาดด้านราคา (Poon & 
Lock Teng Low, 2005) และผู้บริโภคยินดีท่ีจะจ่ายให้โรงแรมที่มีระดับความพึงพอใจออนไลน์ท่ีสูงกว่า (Kim & Park, 
2017) และมีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และพัฒนากลยุทธ์ให้เหนือคู่แข่งเสมอ โดยการทําความเข้าใจความ
ต้องการของผู้บริโภค และรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าอยู่เสมอ (Du, Yang, Liang, & Yang, 2016; Ramaiah, 2013; 
Wong, Siu, & Tsang, 1999; Zemke & Pullman, 2008) โดยต้องเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคมากกว่ามุ่งแค่
การขาย และเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสําคัญก่อนเพื่อสร้างคุณค่าท่ีเหนือกว่า (Chiu, 2013; Hwan Choi & Kim, 
2011) 
 การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจค้าปลีกประเภทโรงแรมส่งผลต่อผลประกอบการธุรกิจ
โรงแรมทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ดังนั้นธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ต้องให้ความสําคัญกับการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้จัดการการตลาดโรงแรม และเจ้าของโรงแรมควรแบ่งสรรงบประมาณกิจกรรมการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Trip Advisor ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการช่องทางการสื่อสารการตลาด เพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว (Kim & Park, 2017) รวมถึงจะช่วยให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่น่าสนใจในเอเชียโดยการเติบโตของธุรกิจ และอุตสาหกรรม ควบคู่กับการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จะช่วยส่งผลให้มีการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย (Panmunin, 1991) 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบโอกาสสําหรับงานวิจัยในอนาคตเนื่องจากลูกค้านักท่องเที่ยวได้รับการชี้นําจาก
เว็บไซต์รีวิวโรงแรมอย่างมาก เช่นจากงานวิจัยของ Gottschalk &Mafael(2017) ได้ให้ข้อแนะนําถึงงานวิจัยในอนาคต 
ว่าควรศึกษาปัจจัยเหตุ (antecedents) และผลท่ีได้ (consequences) จากองค์ประกอบเฉพาะตัวของการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Volume, Valence, Helpfulness Rating และ Argument Quality ท่ีส่งผลต่อคุณค่า
ตราสินค้า ในวัฒนธรรม บุคลิกภาพ และจิตวิทยาของผู้ส่งสารที่แตกต่างกัน 

งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าบริการ ในด้านการรับรู้
ในคุณภาพ ของธุรกิจธนาคาร และแนะนําการศึกษาในอนาคตควรศึกษารูปแบบของการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อ
ปากกับการส่งผลในแต่ละองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า (Mukherjee & Shivani, 2016) สอดคล้องกับSadek, 
Redding, &Tantawi(2015) ท่ีกล่าวว่ามีการศึกษาตราสินค้า ในบริบทของสินค้าท่ีจับต้องได้มากกว่า และการศึกษา
สินค้าประเภทบริการยังมีจํากัด และควรศึกษาการสื่อสารที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อ
ปาก (wom) ท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าในด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า สอดคล้องกับ  (Lee, 2013) ท่ีศึกษาเรื่องการ
รับรู้คุณภาพในธุรกิจบริการ โดยแนะนํางานวิจัยในอนาคตว่าควรศึกษาถึง การสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปาก
อิเล็กทรอนิกส์และการให้คะแนน (Rating) ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในคุณภาพของตราสินค้าเนื่องจากพบงานวิจัยว่า 
การตระหนักรู้ในตราสินค้าไม่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในคุณค่าตราสินค้าของโรงแรม (Šeric, Gil-Saura, & Mollá-
Descals,2015) ในขณะที่พบว่าการตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างยอดขายให้ธุรกิจโรงแรม
(Momany & Alshboul, 2016) ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปรท่ียังไม่แน่นอนอย่างองค์ประกอบของคุณค่า
ตราสินค้าในบริบทของธุรกิจค้าปลีกประเภทบริการโรงแรมต่อไปและควรศึกษาทฤษฎีท่ีมีความสําคัญในธุรกิจบริการ 
 คือ คุณภาพการบริการ (ServiceQuality) ให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีกประเภท
บริการโรงแรมในด้านความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรม (Hotel Customer Satisfaction) โดยนํากรอบแนวคิดท่ีได้ไปทํา
การตรวจสอบเพื่อยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการยืนยันองค์ประกอบและโมเดลสมการโครงสร้างให้
งานวิจัยโดยใช้กระบวนการทางสถิติต่อไปในอนาคต  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

412

เอกสารอา้งอิง 
กรมการท่องเที่ยว. (2560). สถิตินักท่องเที่ยว (ออนไลน์). http://www.tourism.go.th/2010/th/statistic/tourism.php. 
สํานักงบประมาณ. (2560). งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

2560. 
โสภาค. (2558). ตัวชี้วัดคุณค่าตราสินค้าในอุตสาหกรรมการบริการต้อนรับ: ธุรกิจโรงแรม. วารสารการประชาสัมพันธ์

และการโฆษณา. ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 2558. 
Ajagunna, I. (2006). Crime and harassment in Jamaica: consequences for sustainability of the tourism 

industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(3): 253-259. 
Avant, T. L. (2013). Responding to tripadvisor: How hotel responses to negative online reviews 

effect guest perception of image, guest intent to stay, and guest intent to return. 
Unpublished M.I.H.T.M., University of South Carolina, Ann Arbor. 

Bill Xu, J., & Chan, A. (2010). A conceptual framework of hotel experience and customer based brand 
equity: Some research questions and implications. International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, 22(2): 174-193. 

Brown, J. J., & Reingen, P. H. (1987). Social ties and Word-of-Mouth referral behavior. Journal of 
Consumer Research,14(3), 350–362. 

Callan, R. J. (1994). Quality Assurance Certification for Hospitality Marketing, Sales and Customer 
Services. Service Industries Journal, 14(4): 482-498. 

Callan, R. J., & Bowman, L. (2000). Selecting a hotel and determining salient quality attributes: a 
preliminary study of mature british travellers. International Journal of Tourism Research, 
2(2): 97-118. 

Callan, R. J., & Fearon, R. (1997). Town house hotels ‐ an emerging sector. International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, 9(4): 168-175. 

Casaló, L. V., Flavián, C., Guinalíu, M., & Ekinci, Y. (2015). Do online hotel rating schemes influence 
booking behaviors?.International Journal of Hospitality Management, 49: 28-36. 

Cheng-Jui, T., & Ya-Hui, K. (2013). THE MEASUREMENT OF ECO-COMPONENTS OF SERVICE QUALITY IN 
TAIWAN'S INTERNATIONAL TOURIST HOTELS - AN EMPIRICAL CASE. International Journal of 
Organizational Innovation, 5(3): 247-257. 

Chieh-Heng, K. (2017). EXPLORING THE RELATIONSHIP OF DIFFERENT COMPONENTS OF BRAND EQUITY 
IN HOTEL INDUSTRY THROUGH SOCIAL NETWORKING SITES. International Journal of 
Organizational Innovation, 9(3): 47-55. 

Chiu, C.-F. (2013). Customers' zone of tolerance toward hotel services. Unpublished M.S., Arizona 
State University, Ann Arbor. 

Du, F., Yang, F., Liang, L., & Yang, M. (2016). Do service providers adopting market segmentation need 
cooperation with third parties?: An application to hotels. International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, 28(1): 136-155. 

Duhan, D. F., Johnson, S. D., Wilcox, J. B., & Harrell, G. D. (1997). Influences on consumer use of Word-
of-Mouth recommendation sources.Journal of the Academy of Marketing Science, 25(4), 
283–295. 

Filieri, R., Alguezaui, S., & McLeay, F. (2015). Why do travelers trust TripAdvisor? Antecedents of trust 
towards consumer-generated media and its influence on recommendation adoption and 
word of mouth. Tourism Management, 51: 174-185. 

Fornell, C. a. W., R.A. (1984). The vicious circle of consumer complaints. Journal of Marketing, Vol. 
48,(Summer): pp. 68-78. 

Furner, C. P., Zinko, R., & Zhu, Z. (2016). Electronic word-of-mouth and information overload in an 
experiential service industry. Journal of Service Theory and Practice, 26(6): 788-810. 

Gottschalk, S. A., & Mafael, A. (2017). Cutting Through the Online Review Jungle — Investigating 
Selective eWOM Processing. Journal of Interactive Marketing, 37: 89-104. 

Goyette I., R. L., Bergeron J., Marticotte F. (2010). e-WOM Scale: Word-of-Mouth Measurement Scale 
for e-Services Context. Canadian Journal of Administrative Sciences, 27: 5–23  

Hart, W. L., Heskett, J.L. and Sasser, W.E. Jr. (1990). The profitable art of service recovery. Harvard 
Business Review, July-August: pp. 148-156. 

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K.P., Walsh, G., & Gremier,D.D. (2004). Electronic Word-of-Mouth via 
consumeropinion platforms: what motivates consumers to articulate themselves on the 
Internet?. Journal of Interactive Marketing,18(1), 38-52. 

Ho, V. (2017). Giving offense and making amends: How hotel management attempts to manage 
rapport with dissatisfied customers. Journal of Pragmatics, 109: 1-11. 

Hu, Y.-H., & Chen, K. (2016). Predicting hotel review helpfulness: The impact of review visibility, and 
interaction between hotel stars and review ratings. International Journal of Information 
Management, 36(6, Part A): 929-944. 

Hwan Choi, N., & Kim, Y. S. (2011). The roles of hotel identification on customer‐related behavior. 
Nankai Business Review International, 2(3): 240-256. 

Kim, W. G., & Park, S. A. (2017). Social media review rating versus traditional customer satisfaction: 
Which one has more incremental predictive power in explaining hotel 
performance?.International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(2): 784-
802. 

Knowles, T., Macmillan, S., Palmer, J., Grabowski, P., & Hashimoto, A. (1999). The development of 
environmental initiatives in tourism: responses from the London hotel sector. International 
Journal of Tourism Research, 1(4): 255-265. 

Kotler, P. (1994). Reconceptualizing marketing: An interview with Philip Kotler. European Management 
Journal, 12(4): 353-361. 

Lee, F. S. J. (2013). Hospitality Products and the Consumer Price–Perceived Quality Heuristic: An 
Empirical Perspective. Services Marketing Quarterly, 34(3): 205-214. 

Lee, H., Jai, T.-M., & Li, X. (2015). Guests’ perceptions of green hotel practices and management 
responses on TripAdvisor. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(2): 182-199. 

Lee, H., Jai, T.-M., & Li, X. (2016). Guests’ perceptions of green hotel practices and management 
responses on TripAdvisor. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(2): 182-199. 

Lee, M., Jeong, M., & Lee, J. (2017). Roles of negative emotions in customers’ perceived helpfulness 
of hotel reviews on a user-generated review website: A text mining approach. International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(2): 762-783. 

Mishra, A., & Satish, S. M. (2016). eWOM: Extant Research Review and Future Research Avenues. 
Vikalpa, 41(3): 222-233. 

Mohammad Reza, J., Leila Nasrolahi, V., Hamze Kazemi, M., & Javad Khazaei, P. (2017). Social 
responsibility influence on customer trust in hotels: mediating effects of reputation and 
word-of-mouth. Tourism Review. 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

413

Fornell, C. a. W., R.A. (1984). The vicious circle of consumer complaints. Journal of Marketing, Vol. 
48,(Summer): pp. 68-78. 

Furner, C. P., Zinko, R., & Zhu, Z. (2016). Electronic word-of-mouth and information overload in an 
experiential service industry. Journal of Service Theory and Practice, 26(6): 788-810. 

Gottschalk, S. A., & Mafael, A. (2017). Cutting Through the Online Review Jungle — Investigating 
Selective eWOM Processing. Journal of Interactive Marketing, 37: 89-104. 

Goyette I., R. L., Bergeron J., Marticotte F. (2010). e-WOM Scale: Word-of-Mouth Measurement Scale 
for e-Services Context. Canadian Journal of Administrative Sciences, 27: 5–23  

Hart, W. L., Heskett, J.L. and Sasser, W.E. Jr. (1990). The profitable art of service recovery. Harvard 
Business Review, July-August: pp. 148-156. 

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K.P., Walsh, G., & Gremier,D.D. (2004). Electronic Word-of-Mouth via 
consumeropinion platforms: what motivates consumers to articulate themselves on the 
Internet?. Journal of Interactive Marketing,18(1), 38-52. 

Ho, V. (2017). Giving offense and making amends: How hotel management attempts to manage 
rapport with dissatisfied customers. Journal of Pragmatics, 109: 1-11. 

Hu, Y.-H., & Chen, K. (2016). Predicting hotel review helpfulness: The impact of review visibility, and 
interaction between hotel stars and review ratings. International Journal of Information 
Management, 36(6, Part A): 929-944. 

Hwan Choi, N., & Kim, Y. S. (2011). The roles of hotel identification on customer‐related behavior. 
Nankai Business Review International, 2(3): 240-256. 

Kim, W. G., & Park, S. A. (2017). Social media review rating versus traditional customer satisfaction: 
Which one has more incremental predictive power in explaining hotel 
performance?.International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(2): 784-
802. 

Knowles, T., Macmillan, S., Palmer, J., Grabowski, P., & Hashimoto, A. (1999). The development of 
environmental initiatives in tourism: responses from the London hotel sector. International 
Journal of Tourism Research, 1(4): 255-265. 

Kotler, P. (1994). Reconceptualizing marketing: An interview with Philip Kotler. European Management 
Journal, 12(4): 353-361. 

Lee, F. S. J. (2013). Hospitality Products and the Consumer Price–Perceived Quality Heuristic: An 
Empirical Perspective. Services Marketing Quarterly, 34(3): 205-214. 

Lee, H., Jai, T.-M., & Li, X. (2015). Guests’ perceptions of green hotel practices and management 
responses on TripAdvisor. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(2): 182-199. 

Lee, H., Jai, T.-M., & Li, X. (2016). Guests’ perceptions of green hotel practices and management 
responses on TripAdvisor. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(2): 182-199. 

Lee, M., Jeong, M., & Lee, J. (2017). Roles of negative emotions in customers’ perceived helpfulness 
of hotel reviews on a user-generated review website: A text mining approach. International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(2): 762-783. 

Mishra, A., & Satish, S. M. (2016). eWOM: Extant Research Review and Future Research Avenues. 
Vikalpa, 41(3): 222-233. 

Mohammad Reza, J., Leila Nasrolahi, V., Hamze Kazemi, M., & Javad Khazaei, P. (2017). Social 
responsibility influence on customer trust in hotels: mediating effects of reputation and 
word-of-mouth. Tourism Review. 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

414

Mohan, W., Qi, L., Chi, R. T., & Wen, S. (2015). HOW WORD-OF-MOUTH MODERATES ROOM PRICE AND 
HOTEL STARS FOR ONLINE HOTEL BOOKING AN EMPIRICAL INVESTIGATION WITH EXPEDIA 
DATA. Journal of Electronic Commerce Research, 16(1): 72-80. 

Momany, M., & Alshboul, A. (2016). SOCIAL MEDIA MARKETING: UTILIZING SOCIAL MEDIA TO ADVANCE 
BRAND AWARENESS AND INCREASE ONLINE SALES. International Journal of Business, Marketing,& 
Decision Science, 9(1): 33-54. 

Mukherjee, S., & Shivani, S. (2016). Marketing Mix Influence on Service Brand Equity and Its 
Dimensions. Vision (09722629), 20(1): 9-23. 

O'Connor, P. (2010). Managing a Hotel's Image on TripAdvisor. Journal of Hospitality Marketing & 
Management, 19(7): 754-772. 

Ortega, B. (2016). Revenue management systems and hotel performance in the economic downturn. 
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(4): 658-680. 

Panmunin, W. (1991). The tourism industry in Thailand and the welfare of employees in Bangkok's 
deluxe hotels. Unpublished D.B.A., United States International University, Ann Arbor. 

Phelps, J. E., Lewis, R., Mobilio, L., Perry, D., & Raman, N. (2004). Viral marketing or electronic Word-of-
Mouth advertising: Examining consumers responses and motivations to pass along email. 
Journal of Advertising Research, 44(4), 333–348. 

Phillips, P., Davies, F., & Moutinho, L. (1999). The interactive effects of strategic planning on hotel 
performance: a neural network analysis. Management Decision, 37(3): 279-288. 

Poon, W. C., & Lock Teng Low, K. (2005). Are travellers satisfied with Malaysian hotels?.International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3): 217-227. 

Proserpio, D. (2016). The impact of online markets on the hotel industry: Addressing competition 
and managing brand reputation. Unpublished Ph.D., Boston University, Ann Arbor. 

Qi, L., Qiang, Y., & Law, R. (2014). MODERATING EFFECTS OF PRODUCT HETEROGENEITY BETWEEN 
ONLINE WORD-OF-MOUTH AND HOTEL SALES. Journal of Electronic Commerce Research, 
15(1): 1-12. 

Ramaiah, T. S. (2013). A STUDY ON CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY: 
A CASE STUDY OF HOTEL SERVICES IN GUNTUR CITY, AP. 4: 20-22. 

Sadek, H., Redding, P., & Tantawi, P. (2015). Investigating the major marketing communication tools 
and their impact on building bank brand equity in the Egyptian context A customer perspective. 
Journal of Business & Retail Management Research, 10(1): 40-59. 

Sahadev, S., & Islam, N. (2005). Why hotels adopt ICTs: a study on the ICT adoption propensity of 
hotels in Thailand. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(5): 
391-401. 

Sénécal, S., Kalczynski, P.J., & Nantel, J. (2005). Consumers’decision making process and their online 
shopping behavior: a clickstream analysis. Journal of Business Research, 58, 1599–1608. 

Šeric, M., Gil-Saura, I., & Mollá-Descals, A. (2015). Can advanced technology affect customer-based 
brand equity in service firms? An empirical study in upscale hotels. Journal of Service Theory 
and Practice, 26(1): 2-27. 

Shi, W., Tang, L., Zhang, X., Gao, Y., & Zhu, Y. (2016). How does word of mouth affect customer 
satisfaction?.Journal of Business & Industrial Marketing, 31(3): 393-403. 

Shirahada, K., & Kosaka, M. (2012). Evaluation Method for Service Branding Using Word-of-Mouth Data. 
Electronics & Communications in Japan, 95(12): 21-28. 

Silverman, G. (2001). The Power of Word of Mouth. Direct Marketing, 64(5), 47. 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

415

Sirirak, S., Islam, N., & Ba Khang, D. (2011). Does ICT adoption enhance hotel performance?.Journal of 
Hospitality and Tourism Technology, 2(1): 34-49. 

Stanbouli, K. (2003). Marketing viral et publicité. Revue Française du Marketing, 192/193(May) , 97–106. 
Sussman, S. W., & Siegal, W. S. (2003). Informational influence in organizations: An integrated approach 

to knowledge adoption. Information Systems Research, 14(1) 47-65. 
Sweeney, J. C., Soutar, G. N., & Mazzarol, T. (2012). Word of mouth: measuring the power of individual 

messages. European Journal of Marketing, 46(1/2): 237-257. 
Torres, E. N., Singh, D., & Robertson-Ring, A. (2015). Consumer reviews and the creation of booking 

transaction value: Lessons from the hotel industry. International Journal of Hospitality 
Management, 50: 77-83. 

TripAdvisor. (2017). Reviews-Anantara Baan Rajprasong Serviced Suites-Bangkok. 
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d1382244-Reviews-
Anantara_Baan_Rajprasong_Serviced_Suites-Bangkok.html. 

Tsang, N. K. F., Lee, L. Y.-S., & Qu, H. (2014). Service quality research on China’s hospitality and tourism 
industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(3): 473-497. 

Urban, G. L. (2004). The emerging era of customer advocacy. MIT Sloan Management Review, Vol. 
45(No. 2,): pp. 77-82. 

Viglia, G., Minazzi, R., & Buhalis, D. (2016). The influence of e-word-of-mouth on hotel occupancy rate. 
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(9): 2035-2051. 

Wong, S., Siu, V., & Tsang, N. (1999). The impact of demographic factors on Hong Kong hotel 
employees’ choice of job‐related motivators. International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, 11(5): 230-242. 

Wu, C.-f. (2016). The relationship between business ethics diffusion, knowledge sharing and service 
innovation. Management Decision, 54(6): 1343-1358. 

Xie, K. L., Zhang, Z., Zhang, Z., Singh, A., & Lee, S. K. (2016). Effects of managerial response on 
consumer eWOM and hotel performance: Evidence from TripAdvisor. International Journal 
of Contemporary Hospitality Management, 28(9): 2013-2034. 

Yu, X., Roy, S. K., Quazi, A., Nguyen, B., & Han, Y. (2017). Internet entrepreneurship and “the sharing of 
information” in an Internet-of-Things context: The role of interactivity, stickiness, e-satisfaction 
and word-of-mouth in online SMEs’ websites. Internet Research, 27(1): 74-96. 

Zemke, D. M. V., & Pullman, M. (2008). Assessing the value of good design in hotels. Building 
Research & Information, 36(6): 543-556. 

Zhang, Y., & Vásquez, C. (2014). Hotels׳ responses to online reviews: Managing consumer dissatisfaction. 
Discourse, Context & Media, 6: 54-64. 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

416

การปรบัปรุงเส้นทางการขนส่งโดยใช ้TSP และ VRPTW มาประยุกต์ใช้  
กรณีศึกษา บริษัท XYZ จํากัด  

Improvement of Vehicle Routes with Traveling Salesman Problem (TSP) 
and Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) 

เกศินี บุญเฟื่องฟู, วัชรพล วงศ์จันทร์  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งโดยใช้ TSP และ VRPTWมาประยุกต์ใช้กรณีศึกษาบริษัท XYZ จํากัด 

ดําเนินธุรกิจการให้บริการร้านอาหาร โดยมีการขนส่งสินค้าด้วยรถขนส่งของบริษัทเอง กระจายสินค้าจากโรงงานที่อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปยังร้านสาขาที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค จากการศึกษาพบว่าการจัดเส้นทางการส่งสินค้าท่ีผ่าน
มาเป็นเส้นทางที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าแบบเดิมเป็นเวลานานยังไม่ได้รับการปรับปรุงเส้นทาง ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ทําการเลือกศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการส่ง
สินค้าในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีเส้นทางการขนส่งระหว่างสาขามากกว่าสาขาในภาคอื่นๆ โดย
นําหลักทฤษฎีการจัดเส้นทางการขนส่งแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย(TSP: Traveling Salesman Problem) 
และ ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมีกรอบเวลา(VRPTW: Vehicle Routing Problem with Time Windows) 
ทําให้จํานวนเที่ยวในการขนส่งสินค้าลดลงได้จากเดิม 80เท่ียวเป็น 56 เที่ยวต่อเดือน  สามารถลดลงได้ 24 เที่ยวต่อเดือน  
คิดเป็น 30.00 % และมีระยะทางที่ลดลงจากเดิม 90,216 กิโลเมตรต่อเดือน ระยะทางจริง 74,072 กิโลเมตรต่อเดือน 
สามารถลดลงได้ 16,144 กิโลเมตร คิดเป็น 17.89 % ซ่ึงสามารถช่วยลดต้นทุนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงได้ 2,691 ลิตร คิดเป็น
เงิน 71,823 บาท( คิดท่ีค่าน้ํามัน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559  ลิตรละ 26.69  บาท )  
คําสําคัญ: ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย,ปญัหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมีกรอบเวลา, ระยะทาง, น้ํามัน 

 
Abstract 

 
In Studying of ImprovementVehicleRoutes withTSP (Traveling Salesman Problem) and VRPTW 

(Vehicle Routing Problem with Time Windows), Case study XZY Company by using company’s own 
truck for Transportation. Distribution of the factory in Lamlukka, PathumThani Province delivery to  
the branch stores distributed in all regions. The study found that past vehicle routing was a long way 
and has not been updated. At present, the company has a high cost of fuel. Therefore, In this 
research was selected to study the problem of delivery in the North and the Northeast because 
distance between branch of 2 Region more other region. By theoretical principle TSP (Traveling 
Salesman Problem) and VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) can reduce the 
number of Trip from 80 to 56 trips per month, decrease 24 trips per month or 30 percentage and the 
distance reduce from 90,216 to74,072 kilometers per month,decrease 16,144 kilometers per month or 
17.89 percentage. It can reduce fuel costs by 2691 liters or 71,823baht per month. (Fuel costs 26.69 
baht on 1 December 2016) 
Keywords: Traveling Salesman Problem, Vehicle Routing Problem with Time Windows, Distance, Fuel 
 
 

บทนํา 
 ปัจจุบันการขนส่งมีความสําคัญต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผน การจัด
เส้นทางการขนส่ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  และการขนส่งยังเป็นกระบวนการที่สําคัญในการกระจาย
สินค้า จากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านสาขาย่อยๆ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการตามเงื่อนไขและข้อจํากัดท่ีกําหนดไว้
(ผู้วิจัย, 2559) 
 ในการศึกษาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัท XYZ จํากัด ดําเนินธุรกิจการให้บริการ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า โดยมีการขนส่งสินค้าด้วยรถขนส่งของบริษัทเอง กระจายสินค้าจากโรงงานที่อําเภอ             
ลําลูกกา จงัหวัดปทุมธานี ไปยังร้านสาขาที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค จากการจัดเส้นทางการส่งสินค้าท่ีผ่านมาจะดําเนินการ
จัดเส้นทางโดยคํานึงถึงข้อจํากัดด้านเวลาในการรับสินค้าจากทางห้างสรรพสินค้าเป็นหลักทําให้เส้นทางการส่งสินค้าบาง
เส้นทางเกิดความซ้ําซ้อนและปัญหาการบรรทุกน้ําหนักสินค้าไปส่งเส้นทางที่ไกลสุดก่อนแล้วจึงไล่ส่งย้อนกลับมาตาม
เส้นทางเดิม ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างสูง (ผู้วิจัย, 2559) 
 ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้จึงได้ ทําการเลือกศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าในเขตภาคเหนือและ                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีเส้นทางการขนส่งระหว่างสาขามากกว่าสาขาในภาคอื่นๆ โดยนําหลักทฤษฎีการจัดเส้นทาง
การขนส่งแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (TSP:  Travelling Salesman Problem) และปัญหาการจัดเส้นทาง
การขนส่งภายใต้กรอบเวลา (VRPTW: Vehicle Routing Problem with Time Windows) ท่ีมีข้อจํากัดของลูกค้าแต่ละ
รายว่าจะรับสินค้าได้ภายในเวลาใด โดยใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า ปริมาณการบรรทุกสินค้า ระยะทางในการโหลด
สินค้าแต่ละสาขา เพื่อให้การจัดเส้นทางมีระยะทางที่ลดลง และเหมาะสมในการปฏิบัติงานต่อไป (วรินทร์ เกียรตินุกูล, 
2560) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุก 6 ล้อ 
2. เพ่ือวัดประสิทธิภาพด้วยระยะทางและค่าน้ํามันที่ลดลง 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

เป็นการศึกษาข้อมูลการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่งสินค้าย้อนหลัง 6 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2559  ได้แก่ น้ําหนักสินค้า ระยะทาง จํานวนรถ และปัญหาในการขนส่ง  

โดยสํารวจปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นนําปัญหามาวิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา จากนั้น
รวบรวมข้อมูลต่างๆจากแหล่งข้อมูลซ่ึงมีข้อจํากัดหลายๆ อย่างดังนี้ 

- ข้อมูลหลัก : จํานวนร้านสาขา สถานที่ตั้ง ระยะทาง  เวลาที่ใช้ในการขนส่ง  ปริมาณความต้องการของสินค้า 
- เส้นทางการขนส่ง: เขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นพื้นที่ๆได้ทําการศึกษา  
- ข้อจํากัดในการจัดส่งด้านเวลา  :  คลังสินค้า  ห้างสรรพสินค้า เวลาทํางานร้านสาขา  เวลาเดินรถ 

จากนั้นนํามาสร้างรูปแบบการจัดเส้นทาง โดยใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (TSP: Traveling  
Salesman Problem) และปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งภายใต้กรอบเวลา (VRPTW: Vehicle Routing Problem 
with Time Windows) หลังจากได้รูปแบบแล้ว นํามาดําเนินการวิจัย โดยทําการปรับปรุงเส้นทางและทดลองเส้นทาง 
แล้วก็เปรียบเทียบผลการทดลอง เมื่อได้ผลการทดลองก็สรุปผลการทดลองถึงส่ิงที่ได้รับจากการวิจัย 
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บทนํา 
 ปัจจุบันการขนส่งมีความสําคัญต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผน การจัด
เส้นทางการขนส่ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  และการขนส่งยังเป็นกระบวนการที่สําคัญในการกระจาย
สินค้า จากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านสาขาย่อยๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการตามเงื่อนไขและข้อจํากัดท่ีกําหนดไว้
(ผู้วิจัย, 2559) 
 ในการศึกษาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัท XYZ จํากัด ดําเนินธุรกิจการให้บริการ
ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า โดยมีการขนส่งสินค้าด้วยรถขนส่งของบริษัทเอง กระจายสินค้าจากโรงงานที่อําเภอ             
ลําลูกกา จงัหวัดปทุมธานี ไปยังร้านสาขาที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค จากการจัดเส้นทางการส่งสินค้าท่ีผ่านมาจะดําเนินการ
จัดเส้นทางโดยคํานึงถึงข้อจํากัดด้านเวลาในการรับสินค้าจากทางห้างสรรพสินค้าเป็นหลักทําให้เส้นทางการส่งสินค้าบาง
เส้นทางเกิดความซ้ําซ้อนและปัญหาการบรรทุกน้ําหนักสินค้าไปส่งเส้นทางที่ไกลสุดก่อนแล้วจึงไล่ส่งย้อนกลับมาตาม
เส้นทางเดิม ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องค่านํ้ามันเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างสูง (ผู้วิจัย, 2559) 
 ดังนั้นในการวิจัยครั้ งนี้จึงได้ ทําการเลือกศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าในเขตภาคเหนือและ                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีเส้นทางการขนส่งระหว่างสาขามากกว่าสาขาในภาคอื่นๆ โดยนําหลักทฤษฎีการจัดเส้นทาง
การขนส่งแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (TSP:  Travelling Salesman Problem) และปัญหาการจัดเส้นทาง
การขนส่งภายใต้กรอบเวลา (VRPTW: Vehicle Routing Problem with Time Windows) ท่ีมีข้อจํากัดของลูกค้าแต่ละ
รายว่าจะรับสินค้าได้ภายในเวลาใด โดยใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า ปริมาณการบรรทุกสินค้า ระยะทางในการโหลด
สินค้าแต่ละสาขา เพื่อให้การจัดเส้นทางมีระยะทางที่ลดลง และเหมาะสมในการปฏิบัติงานต่อไป (วรินทร์ เกียรตินุกูล, 
2560) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุก 6 ล้อ 
2. เพื่อวัดประสิทธิภาพด้วยระยะทางและค่านํ้ามันที่ลดลง 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

เป็นการศึกษาข้อมูลการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่งสินค้าย้อนหลัง 6 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2559  ได้แก่ น้ําหนักสินค้า ระยะทาง จํานวนรถ และปัญหาในการขนส่ง  

โดยสํารวจปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นนําปัญหามาวิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา จากนั้น
รวบรวมข้อมูลต่างๆจากแหล่งข้อมูลซ่ึงมีข้อจํากัดหลายๆ อย่างดังนี้ 

- ข้อมูลหลัก : จํานวนร้านสาขา สถานที่ตั้ง ระยะทาง  เวลาที่ใช้ในการขนส่ง  ปริมาณความต้องการของสินค้า 
- เส้นทางการขนส่ง: เขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นพื้นที่ๆได้ทําการศึกษา  
- ข้อจํากัดในการจัดส่งด้านเวลา  :  คลังสินค้า  ห้างสรรพสินค้า เวลาทํางานร้านสาขา  เวลาเดินรถ 

จากนั้นนํามาสร้างรูปแบบการจัดเส้นทาง โดยใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (TSP: Traveling  
Salesman Problem) และปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งภายใต้กรอบเวลา (VRPTW: Vehicle Routing Problem 
with Time Windows) หลังจากได้รูปแบบแล้ว นํามาดําเนินการวิจัย โดยทําการปรับปรุงเส้นทางและทดลองเส้นทาง 
แล้วก็เปรียบเทียบผลการทดลอง เมื่อได้ผลการทดลองก็สรุปผลการทดลองถึงส่ิงที่ได้รับจากการวิจัย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ผลการวิจัย 
1. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 

 

 
ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาแสดงปญัหา 

 
 จากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาของรูปแบบการขนส่งที่ไม่เหมาะสมเกิดจากกระบวนการจัดเส้นทางการขนส่ง
สินค้าซ่ึงรูปแบบเดิมการจัดส่งสินค้ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ยังใช้เส้นทางเดิม กรณีท่ีมีการเพิ่มสาขาใหม่ก็จะ
ทําการเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้าใหม่ คํานึงแต่เวลาการจัดส่งให้ได้ทันเวลาตามท่ีสาขาร้องขอ โดยการเพ่ิมรถที่มีขนาด
เล็กลงเพ่ือให้สินค้าพอดีกับการขนส่ง ทําให้การจัดส่งสินค้าแต่ละสายยังไม่เหมาะสม บางคันบรรทุกนํ้าหนักมาก บางคัน
บรรทุกน้ําหนักน้อย จึงทําการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการคํานวณเบื้องต้นมิได้นําทฤษฎีการจัดเส้นทางมาใช้ ทําให้จํานวน
เที่ยวในการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ได้ทําการเลือกศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซ่ึงมีเส้นทางการขนส่งระหว่างสาขามากกว่าสาขาในภาคอื่นๆ โดยนําหลักทฤษฎี การจัดเส้นทางการขนส่งแบบปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขาย (TSP: Travelling Salesman Problem) และ ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมีกรอบ
เวลา (VRPTW: Vehicle Routing Problem with Time Windows) ท่ีมีข้อจํากัดของร้านสาขาแต่ละแห่งว่าจะรับสินค้า
ได้ภายในเวลาใด โดยใช้รถหกล้อในการจัดส่งสินค้าจํานวน 7 คัน มีการจัดส่งสินค้าอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ทําให้เส้นทางการส่ง
สินค้าบางเส้นทางเกิดความซํ้าซ้อนและปัญหาการบรรทุกสินค้าน้ําหนักมากไปส่งร้านสาขาท่ีไกลก่อนแล้วจึงส่งย้อนกลับ
มา ทําให้มีระยะการจัดส่งที่มาก การแก้ไขปัญหาจะทําการรวบรวมข้อมูล ในเรื่องเส้นทางการส่งสินค้าปัจจุบัน  สถานที่
จัดส่งให้กับร้านสาขา ปริมาณการสั่งสินค้า จํานวนความจุของรถแต่ละคัน และหาระยะทางเพื่อสร้างเป็นเมตริกระยะทาง 
หลังจากนั้นทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจัดเส้นทางใหม่ให้เหมาะสม ตามข้อจํากัดด้านเวลา (ธารชุดา พันธ์นิกุล, 2551)  

3. สร้างตาราง TSP (Traveling Salesman Problem) 
ทําการสร้าง TSP (Traveling Salesman Problem) เพื่อเปรียบเทียบระยะเส้นทาง โดยใช้ Google Map ใน

การคํานวณหาระยะจากจุดต่อจุดของร้านสาขาในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 45 สาขา แบ่งเป็น
ภาคเหนือ 18 สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ27 สาขา (Google Map) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

420

4. รวบรวมข้อมูลด้านของจํากัดต่างๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงด้วยปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมีกรอบ
เวลา (VRPTW: Vehicle Routing Problem with Time Windows) 
เก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับท้ัง 45 ร้านสาขาที่จําเป็นในการนํามาปรับปรุงด้วยปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบ

มีกรอบเวลา (VRPTW: Vehicle Routing Problem with Time Windows) เช่น น้ําหนักบรรทุกสินค้าของแต่ละร้าน
สาขา เวลาขนส่งสินค้าท่ีสามารถส่งสินค้าได้ เวลารับสินค้าในแต่ละวัน เวลาท่ีร้านสาขาปฏิบัติงาน เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้
นํามาวางแผนเพื่อจัดเส้นทางการขนส่งรูปแบบใหม่ (ธีระศักดิ์ ชุมละออ, 2549) 

 
ตารางที่ 2 ข้อจํากัดต่างๆ ในการขนสง่สินค้า  

 
 

5. ขั้นตอนการจัดเส้นทางการส่งสินค้า 
1. จัดแบ่งพื้นที่ส่งสนิค้าโดยเลือกสาขาที่มีเส้นทางเดียวกัน 
2. คํานวณปริมาตรน้ําหนักในการบรรทุก ต้องไม่เกิน 7,500 กิโลกรัมต่อคัน 
3. คํานวณเวลาท่ีใช้ในการขนส่งโดยนําระยะทางที่ทําไว้ในตาราง TSP (Traveling Salesman Problem) 

โดยใช้เวลา 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
4. คํานวณเวลาการจัดส่งเส้นทางตามเงื่อนไขเวลาการส่งสินค้า และ กําหนดเวลาการโหลดสินค้า จุดละ  40 

นาที   
 
 
 
 
 
 
 

เวลาเดินรถ เวลาเดินรถ

ใช้เวลา ใช้เวลา

( กิโลกรัม ) เร่ิม เสร็จ เร่ิม เสร็จ เร่ิม เสร็จ ( นาที ) เร่ิม เสร็จ ( กิโลกรัม ) เร่ิม เสร็จ เร่ิม เสร็จ เร่ิม เสร็จ ( นาที ) เร่ิม เสร็จ

1 CTCM2 1,100            06.00-09.00 07.00 09.00 14.00 16.00 40 07.00 20.00 24 RBSB 1,050            ไม่มี 07.00 20.00 19.00 20.00 40 07.00 20.00

2 CTCM 900               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 25 RBMD 900               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

3 CTCMd 1,100            ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 26 RBSKN 800               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

4 CTLPG 1,000            ไม่มี 07.00 10.00 14.00 16.00 40 07.00 20.00 27 KLP 750               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

5 KCM 600               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 28 RBRE 750               ไม่มี 07.00 20.00 14.00 16.00 40 07.00 20.00

6 CTCR 1,300            ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 29 SMH2 1,300            ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

7 CTCRd 1,600            ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 30 SMH2d 900               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

8 CTP 1,400            ไม่มี 07.00 20.00 14.00 16.00 40 07.00 20.00 31 MLKRh 1,300            06.00-09.00 07.00 09.00 40 07.00 20.00

9 LTP2 800               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 32 RBBR 700               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

10 PCHH 800               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 33 TKBR 650               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

11 CTKK 1,100            ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 34 HPLB 900               ไม่มี 07.00 20.00 19.00 20.00 40 07.00 20.00

12 CTU 1,100            ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 35 HPL 600               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

13 TCUDs 500               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 36 BCLBs 500               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

14 BCU 600               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 37 HPPB 800               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

15 BBKK 450               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 38 CPY 700               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

16 LTKK 500               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 39 NNN 800               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

17 HPCPM 400               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 40 MPA 700               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

18 CTUB 1,100            ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 41 FUD 600               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

19 CTUBd 650               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 42 WTK 600               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

20 LTWR 600               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 43 LTKP 600               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

21 LTSK 700               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 44 VNSW 800               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

22 RBSR 900               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00 45 HFMSs 800               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

23 LTSR 750               ไม่มี 07.00 20.00 40 07.00 20.00

พนักงานสาขารอบ 2 รอบ 3 พนักงานสาขา

ข้อมูลแต่ละร้านสาขา ข้อจํากัดด้านเวลา

ลําดบั
ชื่อร้าน
สาขาย่อ

 นํ้าหนักบรรทุก
 แต่และรอบ

เวลารับสินค้า เวลาทํางาน

ไม่สามารถ
ขนส่งได้

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3ลําดับ
ชื่อร้าน
สาขาย่อ

 นํ้าหนักบรรทุก
 แต่และรอบ

เวลารับสินค้า เวลาทํางาน

ไม่สามารถ
ขนส่งได้

รอบ 1

ข้อมูลแต่ละร้านสาขา ข้อจํากัดด้านเวลา
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

422

ตารางที่ 4 ตัวอย่างตารางเส้นทางการขนส่งก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 การศึกษาการจัดเส้นทางในการขนส่งสินค้าของ บริษัท XYZ จํากัด โดยทําการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่
เป็นสาเหตุทําให้การขนส่งไม่เหมาะสม และนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าในเขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนําหลักทฤษฎีการจัดเส้นทางการขนส่งแบบ VRPTW (Vehicle Routing Problem with 
Time Windows) ข้อจํากัดด้านเวลา  ในการขนส่งสินค้า ปริมาณและระยะทาง เพื่อให้การจัดเส้นทางมีระยะทางที่ลดลง 
และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการจัดเส้นทางที่มาเหมาะสม พบว่าปัญหาเกิด
ข้อจํากัด ในการรับสินค้าของทางร้านสาขา และเวลาการรับสินค้าของพนักงานสาขา และเป็นเส้นทางท่ีใช้เป็นเส้นทาง
เดิมยังไม่ได้มีการปรับปรุงเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสาขาที่เพิ่ม ทําให้การจัดตารางการจัดส่งสินค้าไม่ได้  ใช้จํานวนรถ
ไม่ได้เต็มท่ีตามศักยภาพของรถ   จึงได้นําแนวทางการทฤษฎีการจัดเส้นทางมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปฏิบัติงาน            
ซ่ึงผลการปฏิบัติงานได้การเปลี่ยนแปลง สามารถทําให้ได้ระยะทางที่ลดลงและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (นลินี                    
อุดมสมบัติมีชัย, 2546)  
 
ตารางที่ 5 ตัวอย่างขั้นตอนการจัดเส้นทางการส่งสินค้า 

 
 
ผลจากการวิจัยพบว่า การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสม ช่วยทําให้จํานวนเที่ยวในการขนส่งสินค้า

ลดลงได้จากเดิม 80 เที่ยวต่อเดือน  สามารถลดลงได้ 24 เท่ียวต่อเดือน  คิดเป็น 30.00 % และมีระยะทางท่ีลดลงจาก
เดิม 90,216 กิโลเมตรต่อเดือน เหลือระยะทางจริง 74,072 กิโลเมตรต่อเดือน สามารถลดลงได้ 16,144 กิโลเมตร                
คิดเป็น 17.89 % ซ่ึงสามารถช่วยลดต้นทุนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงได้ 2,691 ลิตร คิดเป็นเงิน 71,823 บาท (คิดท่ีค่าน้ํามัน
ปัจจุบัน วันที่ 1 ธันวาคม 2559  ลิตรละ 26.69 บาท)  

นํ้าหนัก
บรรทุก

ระยะทาง
ระยะทาง
รวม

นํ้าหนัก
บรรทุก

ระยะทาง
ระยะทาง
รวม

เส้นทาง สาขา เท่ียว/เดือน (กิโลกรัม) (กิโลกรัม)
1 5 8 DC – CTCM2 – CTCM – CTCMd – KCM – CTLPG – DC 4,847 1,365 10,920 DC – CTCM2 – CTCM – CTCMd – KCM – CTLPG – WTK – DC 5,400 1,375 11,000
2 3 8 DC – WTK – LTKP – VNSW – DC 2,000 811 6,488
3 3 8 DC – CTP – LTP2 – PCHH – DC 3,038 750 6,000 DC – NNN – FUD – CTP – LTP – PCHH – LTKP – VNSW – DC 5,600 1,571 12,568
4 4 8 DC – HFMSs – CTCR – CTCRd – CPY – DC 4,801 1,655 13,240 DC – HFMSs – CTCR – CTCRd – CPY – MPA – DC 5,100 1,665 13,320
5 3 8 DC – NNN – MPA – FUD – DC 2,100 1,350 10,800

รวม 18 5,931 47,448 4,611 36,888

เส้นทาง สาขา เท่ียว/เดือน ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง ระยะทาง
6 7 8 DC – CTKK – CTU – TCUDs – BCU – BBKK – LTKK – HPCPM – DC 4,696 1,086 8,688 DC – MLKRh – CTU – TCUDs – BCU – LTKK – BBKK – CTKK – HPCPM – DC 6,000 1,086 8,688
7 6 8 DC – CTUB – CTUBd – LTWR – LTSK – RBSR – LTSR – DC 4,768 1,157 9,256 DC – CTUB – CTUBd – LTWR – LTSK – RBSR – LTSR – RBBR – TKBR – DC 6,050 1,162 9,296
8 7 8 DC – RBSB – RBMD – RBSKN – KLP – RBRE – SMH2 – SMH2d – DC 5,553 1,392 11,136 DC – RBSB – RBMD – RBSKN – KLP – RBRE – SMH2 – SMH2d – DC 5,553 1,392 11,136
9 3 8 DC – MLKRh – RBBR – TKBR – DC 2,917 703 5,624
10 4 8 DC – HPLB – HPL – BCLBs – HPPB – DC 3,036 1,008 8,064 DC – HPLB – HPL – BCPBs – HPPB – DC 3,036 1,008 8,064
รวม 27 5,346 42,768 4,648 37,184

เส้นทางการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง
(กิโลเมตร)(กิโลเมตร)

จํานวน

รวมรวม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

จํานวน
เส้นทางการขนส่ง

นํ้าหนัก
บรรทุก

ระยะทางเดิม
เส้นทางการขนส่ง

นํ้าหนัก
บรรทุก

ระยะทางใหม่

รวม รวม

ระยะทาง ระยะทาง
เส้นทาง เท่ียว/เดือน (กิโลเมตร) เส้นทาง เท่ียว/เดือน (กิโลเมตร)

ภาคเหนือ 18 5 40 47,448 3 24 36,888
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 5 40 42,768 4 32 37,184

รวม 45 10 80 90,216 7 56 74,072

ระยะทาง ระยะทาง ประหยัดนํ้ามัน* เป็นเงิน**
เส้นทาง เท่ียว/เดือน (กิโลเมตร) เส้นทาง เท่ียว/เดือน (กิโลเมตร) (ลิตร) (บาท)

ภาคเหนือ 18 2 16 10,560 40% 40% 22.26% 1,760 46,974
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 1 8 5,584 20% 20% 13.06% 931 24,848

รวม 45 3 24 16,144 30% 30% 17.89% 2,691 71,823

จํานวน จํานวนสาขาผลการทดลอง

จํานวนสาขาผลการเปรียบเทียบ (ลดลง) จํานวน

**คิดจากราคาน้ํามัน 26.69 บาท/ลิตร (วันท่ี 1 ธันวาคม 2559) 
*อัตราการกินน้ามันของรถบรรทุกสินค้า 1 ลิตร / 6 กิโลเมตร

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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การปรบัปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้า 
ประเภทผลิตโคมไฟยานยนต์  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 

Improving Process to Reduce Errors in Inventory Counting of 
Automotive Lamps :A Case Study of XYZ Co., Ltd. 

สุภาพร สาระโอด, ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจนับสินค้าจากการพบปัญหาด้านข้อมูลสินค้า 
คงคลังในระบบฐานข้อมูลไม่ตรงกับยอดตรวจนับจริง และต้องการลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าคงคลัง
ประเภทโคมไฟยานยนต์ สําหรับกรณีศึกษาบริษัท XYZ จํากัด ซ่ึงเป็นผลทําให้เกิดการควบคุมสินค้าคงคลังที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยมีแนวคิดใช้หลักการบริหารจัดการลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วยเทคนิค
ปรับปรุงงาน ECRSการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) รอบการตรวจนับ (Cycle Stock) และวัดผลการ
ดําเนินงานด้วยตัวชี้วัดความถูกต้องของการบันทึกสินค้าคงคลัง(Inventory Record Accuracy: IRA) เข้ามาใช้เป็น
หลักในการปรับกระบวนการทํางานและการตรวจนับสินค้าเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้า พร้อมท้ังนํา
กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคลังสินค้าผลการศึกษา พบว่า สาเหตุหลักมาจาก
วิธีการตรวจนับไม่ชัดเจน หลังการปรับปรุงกระบวนการ ทําให้สามารถลดความผิดพลาดจากขั้นตอนการทําแบบงาน
เดิมได้ทําให้ข้อมูลสินค้าคงคลังมีความถูกต้องแม่นยํามากข้ึนถึง 21%จากเดิม 55.6% เพิ่มข้ึนเป็น 76.5% ของ
จํานวนสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบท้ังหมด 168 รายการ และความแปรปรวนของข้อมูลสินค้าคงคลังจากเดิมอยู่ท่ี 
1.7% ลดลงเหลือ 0.5% ซ่ึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการควบคุมสินค้าคงคลังและคลังสินค้าได้ 
คําสําคัญ: การปรับปรุงกระบวนการ, ลดความผิดพลาด, การตรวจนับสินค้าคงคลัง, ความถูกต้องของการบันทึก      
   สินค้าคงคลัง 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to improve inventory counting process resultingfrom 
facing problems on inventory in the database system was not matched with the real counting 
number and to reduce errors in inventory counting of automotive lamps for a case study of XYZ 
Co., Ltd. That caused ineffective control of inventory. Therefore, the researcher employed 
concept of working process management of personnel or department using job improvement 
technique ECRS, visual control, cycle stock and performance measurement using Inventory 
Record Accuracy (IRA) as a principle counting. The researcher also used storage strategy to 
improve inventory efficiency. The results found that the main errors occurred from unclear 
counting method. After adjusting the process, the errors of traditional work procedures could be 
reduced, in which the accuracy of inventory data increased 21%; from 55.6% to 76.5% of all 168 
items of raw material inventory. The variance of inventory data decreased from 1.7% to 0.5%, 
which could increase efficiency of inventory control management and warehouse. 
Keywords:Process improvement,Error reduction, Inventory count, Inventory Record Accuracy (IRA) 
 
 

บทนํา 
การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control) ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหารจัดการคลังสินค้าโดย

ทํางานเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของสินค้าภายในคลัง สําหรับความสําคัญของการ
เบิกจ่ายสินค้าคงคลัง(RVPARTHIT, 2554) หากไม่มีระบบการควบคุมและติดตามที่ดีแล้ว ย่อมทําให้เกิดการร่ัวไหล
ของวัตถุดิบหรือสินค้าได้ นั่นหมายความว่า ปริมาณท่ีมีอยู่จริงไม่ตรงกับยอดคงเหลือบัญชี และการเบิกจ่ายต้อง
อาศัยการเคลื่อนที่จากวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตจนกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูป ซ่ึงต้องการความรวดเร็วและ
ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า ในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังประกอบไปด้วยงานเบิกจ่าย งาน
ตรวจเช็คหรือตรวจทาน และงานตรวจนับทํารายงาน ตรวจนับยอดคงเหลือในคลังสินค้า ซ่ึงระบบการควบคุมสินค้า
คงคลังด้วยการตรวจนับสินค้าในการดําเนินงานของแต่ละองค์กร ถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญของการจัดการคลังสินค้า
ด้วย ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินการขององค์กรได้เป็นอย่างดี (สุพัตรา  
จิตรองอาจกิจ,2556) หากมีการตรวจนับไม่ตรงกับระบบหรือมีการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังที่ไม่ถูกต้องแล้วนั้น 
จัดเป็นความบกพร่องในการกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้าซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสูญเสียโอกาส
ทางการขาย เกิดความขาดแคลนวัสดุท่ีใช้ในการผลิต เกิดสภาพที่มีวัสดุเกินความจําเป็น ตารางการผลิตผิดพลาด 
ผลผลิตท่ีตกต่ํา การส่งมอบที่ล่าช้า เกิดการเร่งใบสั่งผลิตหรือสั่งซ้ือเกินปกติเกิดเป็นต้นทุนจม เกิดต้นทุนในการสั่งซ้ือ
หรือส่งมอบมากกว่าปกติ มีจํานวนสินค้าคงคลังอยู่ในระดับท่ีสูง และมีจํานวนสินค้าท่ีใช้ไม่ได้ในระดับท่ีสูงด้วย(อร่าม 
พิมพ์ผกาและคณะ, 2557)ดังนั้นแนวทางสําหรับการแก้ไขควรมีการควบคุมเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องนํามาประเมิน
ประกอบการใช้ทรัพยากรในระบบของธุรกิจเพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจ วางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง(ปวีณรัตน์ 
เพียรไธสง, 2553;อรณิชา อนุชิตชาญชัย, 2554;สุนันทา ศิริเจริญวัฒนา, 2555; ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ               
คงธนะ, 2557)  

ดังตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัท XYZ จํากัดซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไฟส่องสว่างยานยนต์ให้กับ
กลุ่มลูกค้ากลุ่มยานยนต์ท้ังในและต่างประเทศ มีความจําเป็นต้องดูแลควบคุมสินค้าคงคลังจํานวนกว่าหลายร้อย
รายการเพื่อตอบสนองให้บริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า แต่ในส่วนการดําเนินการบริหารของบริษัท XYZ 
นั้นยังมีปัญหากระบวนการจัดภายในคลังสินค้าท่ียังไม่ได้ประสิทธิภาพ โดยมีความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้า
ของแต่ละเดือนไม่ตรงกับยอดสินค้าท่ีเบิกจ่ายในระบบ ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจํานวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงไม่
ตรงกับข้อมูลในระบบคลังสินค้าของบริษัทในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 
(ผู้วิจัย, 2559)ส่งผลกระทบทําให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายสินค้าท่ีไว้สนับสนุนในการผลิตและยังส่งผลต่อต้นทุนด้วยซ่ึง
คิดเป็นมูลค่าสิบล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งถึงปัญหาสะสมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา จึงต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจนับสินค้าดังกล่าว เพื่อให้ได้กระบวนการตรวจนับท่ีเป็นมาตรฐานชัดเจนต่อ
พนักงานตรวจนับในคลังสินค้า และสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตรวจนับสินค้า 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงร้อยละร้อยละความผิดพลาดที่เกิดข้ึนของการตรวจนับจํานวนสินค้าคงคลงัไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ

ระหว่างเดือนก.ค. 59 – ก.ย. 59ของบริษัท XYZ จํากัด 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 
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 ร้อยละความผิดพลาดจํานวนสินค้าคงคลังไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ 
ระหว่างเดือนก.ค. 59 – ก.ย. 59  
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บทนํา 
การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control) ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหารจัดการคลังสินค้าโดย

ทํางานเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของสินค้าภายในคลัง สําหรับความสําคัญของการ
เบิกจ่ายสินค้าคงคลัง(RVPARTHIT, 2554) หากไม่มีระบบการควบคุมและติดตามที่ดีแล้ว ย่อมทําให้เกิดการร่ัวไหล
ของวัตถุดิบหรือสินค้าได้ นั่นหมายความว่า ปริมาณท่ีมีอยู่จริงไม่ตรงกับยอดคงเหลือบัญชี และการเบิกจ่ายต้อง
อาศัยการเคลื่อนที่จากวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตจนกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูป ซ่ึงต้องการความรวดเร็วและ
ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า ในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังประกอบไปด้วยงานเบิกจ่าย งาน
ตรวจเช็คหรือตรวจทาน และงานตรวจนับทํารายงาน ตรวจนับยอดคงเหลือในคลังสินค้า ซ่ึงระบบการควบคุมสินค้า
คงคลังด้วยการตรวจนับสินค้าในการดําเนินงานของแต่ละองค์กร ถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญของการจัดการคลังสินค้า
ด้วย ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินการขององค์กรได้เป็นอย่างดี (สุพัตรา  
จิตรองอาจกิจ,2556) หากมีการตรวจนับไม่ตรงกับระบบหรือมีการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังท่ีไม่ถูกต้องแล้วนั้น 
จัดเป็นความบกพร่องในการกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้าซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสูญเสียโอกาส
ทางการขาย เกิดความขาดแคลนวัสดุท่ีใช้ในการผลิต เกิดสภาพที่มีวัสดุเกินความจําเป็น ตารางการผลิตผิดพลาด 
ผลผลิตท่ีตกต่ํา การส่งมอบที่ล่าช้า เกิดการเร่งใบสั่งผลิตหรือสั่งซ้ือเกินปกติเกิดเป็นต้นทุนจม เกิดต้นทุนในการสั่งซ้ือ
หรือส่งมอบมากกว่าปกติ มีจํานวนสินค้าคงคลังอยู่ในระดับท่ีสูง และมีจํานวนสินค้าท่ีใช้ไม่ได้ในระดับท่ีสูงด้วย(อร่าม 
พิมพ์ผกาและคณะ, 2557)ดังนั้นแนวทางสําหรับการแก้ไขควรมีการควบคุมเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องนํามาประเมิน
ประกอบการใช้ทรัพยากรในระบบของธุรกิจเพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจ วางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง(ปวีณรัตน์ 
เพียรไธสง, 2553;อรณิชา อนุชิตชาญชัย, 2554;สุนันทา ศิริเจริญวัฒนา, 2555; ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ               
คงธนะ, 2557)  

ดังตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัท XYZ จํากัดซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไฟส่องสว่างยานยนต์ให้กับ
กลุ่มลูกค้ากลุ่มยานยนต์ท้ังในและต่างประเทศ มีความจําเป็นต้องดูแลควบคุมสินค้าคงคลังจํานวนกว่าหลายร้อย
รายการเพื่อตอบสนองให้บริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า แต่ในส่วนการดําเนินการบริหารของบริษัท XYZ 
นั้นยังมีปัญหากระบวนการจัดภายในคลังสินค้าท่ียังไม่ได้ประสิทธิภาพ โดยมีความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้า
ของแต่ละเดือนไม่ตรงกับยอดสินค้าท่ีเบิกจ่ายในระบบ ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจํานวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงไม่
ตรงกับข้อมูลในระบบคลังสินค้าของบริษัทในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 
(ผู้วิจัย, 2559)ส่งผลกระทบทําให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายสินค้าท่ีไว้สนับสนุนในการผลิตและยังส่งผลต่อต้นทุนด้วยซ่ึง
คิดเป็นมูลค่าสิบล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งถึงปัญหาสะสมและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมา จึงต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจนับสินค้าดังกล่าว เพื่อให้ได้กระบวนการตรวจนับท่ีเป็นมาตรฐานชัดเจนต่อ
พนักงานตรวจนับในคลังสินค้า และสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตรวจนับสินค้า 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงร้อยละร้อยละความผิดพลาดที่เกิดข้ึนของการตรวจนับจํานวนสินค้าคงคลงัไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ

ระหว่างเดือนก.ค. 59 – ก.ย. 59ของบริษัท XYZ จํากัด 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 
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 ร้อยละความผิดพลาดจํานวนสินค้าคงคลังไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ 
ระหว่างเดือนก.ค. 59 – ก.ย. 59  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

426

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการตรวจนับสินค้าของแผนกคลังสินค้าประเภทโคมไฟยานยนต์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าคงคลังประเภทโคมไฟยานยนต์ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 
 

 สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจเก็บข้อมูลจากสภาพปัจจุบันโดยเฉพาะขั้นตอน
กระบวนการตรวจนับสินค้าซ่ึงได้พบปัญหาเบื้องต้นที่เกิดข้ึน แล้วทําการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริงด้วย
แผนผังก้างปลา และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้วยการลําดับการไหลของงานเพื่อให้กระบวนการทํางานให้ง่าย
ขึ้นและถูกต้องยิ่งขึ้น ด้วยหลักเทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS พร้อมทั้งปรับปรุงแผนผังการจัดเก็บสินค้าด้วย Visual 
Control เพื่อช่วยระบุตําแหน่งให้ชัดเจน แล้วปรับแผนรอบการตรวจนับสินค้าเป็นการตรวจนับ 100% โดยแบ่งทีม
ตรวจนับเป็น 3 ทีม เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจนับให้ตรงกับสต๊อกในระบบบัญชี แล้วตรวจสอบเช็คประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลด้วย KPI ในค่าเปอร์เซ็นต์ของ IRA (ความถูกต้องของการบันทึกสินค้าคงคลัง) และ เปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดการตรวจนับ  

ปรับแผนปฏิบตักิารตรวจสอบ cycle cout 

ศึกษาสภาพการดําเนนิงานในกระบวนการตรวจนบั 

สํารวจและเก็บข้อมูลปัญหาทีเ่กิดข้ึนในคลังสินคา้วัตถดุบิ

วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตดุว้ยผังก้างปลา

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการตรวจนบัดว้ย
1. ผังงาน Work Flow Diagram 
2. Visual Control เพื่อช่วยระบุตําแหน่งใหชั้ดเจน

ตรวจนับ 100% ทุกเดือน

เปรียบเทียบผลการตรวจนบั cycle cout 
และเทียบกับ Stock ในระบบบัญชี

วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย

N = 168 SKU 

ทีมตรวจนับแบง่
ออก 3 ทีม

KPI
1. % IRA
2. % ความผิดพลาด

ทีมที่ 1

ทีมที่ 2

ทีมที่ 3

และ ECRS
พื้นที่จัดเก็บ พนักงาน

วิธีการ

พนักงานไม่เข้าไปนับจริง

สินค้า

ปัญหา

Stock ในระบบ
ไม่ตรงกับของจริง

สินค้าไม่ถูกเก็บเข้าท่ี

เปล่ียนพนักงานบ่อย

ขั้นตอนการนับไม่ชัดเจน

ฝ่ายผลิตส่งเอกสาร
ล่าช้า ไม่ทันต่อการตัดเบิก

วิธีการปฎิบัติงานไม่ถูกต้อง

มีวิธีการทํางานซับซ้อน
และไม่ต่อเน่ืองกัน

ไม่มีป้ายบ่งชี้

พนักงานตรวจนับไม่ครบ

ไม่มีเอกสารชี้บ่ง

พนักงานไม่รู้ตํ่าแหน่งจัดเก็บ

พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน

หาสินค้าไม่เจอ

วางสินค้าไม่ตรงพ้ืนท่ี

ใช้พนักงานนับน้อยไปและไม่ประจํา

ไม่มี Layout บอกท่ีชัดเจน

ผลการวิจัย 
 จากท่ีบริษัท XYZ จํากัด ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และมีลูกค้าท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศมีจํานวนการผลิตต่อเดือนปริมาณมาก ปัจจุบันพบว่าการตรวจนับสินค้าแบบเดิมนั้นค่อนข้างยุ่งยากใช้
เวลามาก พนักงานมักหาสินค้าไม่เจอ ไม่ได้ทําการตรวจนับจริง และการลงบันทึกข้อมูลไม่ถูกวิธี ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นถึงหาปัญหาและหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้ถูกต้อง ในการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความถูกต้อง
ของการจัดการคลังสินค้าบริษัท XYZ จํากัด เพ่ือลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งปรับแก้กระบวนการ
ทํางานให้ง่ายและถูกต้องขึ้น จึงได้วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้  

- สินค้าไม่ถูกเก็บเข้าท่ีให้เป็นหมวดหมู่ ทําให้เกิดปัญหากับการตรวจนับ 
- ไม่มีเอกสารชี้บ่งสินค้าท่ีชัดเจน ทําให้ไม่ทราบชนิดของสินค้า 
- วางสินค้าไม่ตรงพื้นที่ ท่ีกําหนดไว้ ทําให้เสียเวลาในการหา 
- พนักงานหาสินค้าไม่เจอ เลยไม่ทําการนับจริงและไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด 
- ขั้นตอนทํางานซ้ําซ้อนและไม่ต่อเนื่องกันระหว่างกะเช้าและกะดึก 
- มีวิธีการตรวจนับท่ีซับซ้อน ทําให้พนักงานปฏิบัติงานลําบากจึงทําให้ไม่อยากนับจริง 
- วัตถุดิบมีการจัดเก็บท่ีไม่เป็นหมวดหมู่ วางปะปนกันหลายอย่าง 
- มีการจัดเก็บวัตถุดิบมากกว่าหนึ่งที่ ทําให้ยากและหลงลืมต่อการตรวจนับวัตถุดิบ 

และต่อด้วยการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริงด้วยแผนผังก้างปลา ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)  
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ทําให้ได้สาเหตุของ
ปัญหาสต๊อคสินค้าคงคลังในระบบไม่ตรงกับของจริง ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากวิธีการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่น 
ขั้นตอนการนับไม่ชัดเจน วิธีปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ขั้นตอนทํางานซํ้าซ้อนและไม่ต่อเนื่องกันระหว่างกะเช้าและกะดึก 
มีการตรวจสอบเกินความจําเป็นและไม่เกิดประโยชน์ ซ่ึงส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากตัวพนักงานเองที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทํางานที่กําหนดไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการปรับปรุงท่ีวิธีการด้วยเทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRSแต่ใน
การศึกษานี้จะเลือกนําเฉพาะหลักการจัดขั้นตอนใหม่หรือ Rearrange เข้ามาเป็นแนวทางหลักในการปรับปรุงการ
ตรวจนับสินค้าให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  สําหรับการเก็บข้อมูลสภาพการปฏิบัติในกระบวนการตรวจนับก่อนการปรับปรุงของบริษัท ดังแสดงใน
ภาพที่ 4 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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พื้นที่จัดเก็บ พนักงาน

วิธีการ

พนักงานไม่เข้าไปนับจริง

สินค้า

ปัญหา

Stock ในระบบ
ไม่ตรงกับของจริง

สินค้าไม่ถูกเก็บเข้าท่ี

เปล่ียนพนักงานบ่อย

ขั้นตอนการนับไม่ชัดเจน

ฝ่ายผลิตส่งเอกสาร
ล่าช้า ไม่ทันต่อการตัดเบิก

วิธีการปฎิบัติงานไม่ถูกต้อง

มีวิธีการทํางานซับซ้อน
และไม่ต่อเน่ืองกัน

ไม่มีป้ายบ่งชี้

พนักงานตรวจนับไม่ครบ

ไม่มีเอกสารชี้บ่ง

พนักงานไม่รู้ตํ่าแหน่งจัดเก็บ

พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน

หาสินค้าไม่เจอ

วางสินค้าไม่ตรงพ้ืนท่ี

ใช้พนักงานนับน้อยไปและไม่ประจํา

ไม่มี Layout บอกท่ีชัดเจน

ผลการวิจัย 
 จากท่ีบริษัท XYZ จํากัด ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และมีลูกค้าท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศมีจํานวนการผลิตต่อเดือนปริมาณมาก ปัจจุบันพบว่าการตรวจนับสินค้าแบบเดิมนั้นค่อนข้างยุ่งยากใช้
เวลามาก พนักงานมักหาสินค้าไม่เจอ ไม่ได้ทําการตรวจนับจริง และการลงบันทึกข้อมูลไม่ถูกวิธี ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นถึงหาปัญหาและหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้ถูกต้อง ในการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความถูกต้อง
ของการจัดการคลังสินค้าบริษัท XYZ จํากัด เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าท่ีเพิ่มข้ึน พร้อมทั้งปรับแก้กระบวนการ
ทํางานให้ง่ายและถูกต้องขึ้น จึงได้วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้  

- สินค้าไม่ถูกเก็บเข้าท่ีให้เป็นหมวดหมู่ ทําให้เกิดปัญหากับการตรวจนับ 
- ไม่มีเอกสารชี้บ่งสินค้าท่ีชัดเจน ทําให้ไม่ทราบชนิดของสินค้า 
- วางสินค้าไม่ตรงพื้นที่ ท่ีกําหนดไว้ ทําให้เสียเวลาในการหา 
- พนักงานหาสินค้าไม่เจอ เลยไม่ทําการนับจริงและไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด 
- ขั้นตอนทํางานซ้ําซ้อนและไม่ต่อเนื่องกันระหว่างกะเช้าและกะดึก 
- มีวิธีการตรวจนับท่ีซับซ้อน ทําให้พนักงานปฏิบัติงานลําบากจึงทําให้ไม่อยากนับจริง 
- วัตถุดิบมีการจัดเก็บท่ีไม่เป็นหมวดหมู่ วางปะปนกันหลายอย่าง 
- มีการจัดเก็บวัตถุดิบมากกว่าหนึ่งที่ ทําให้ยากและหลงลืมต่อการตรวจนับวัตถุดิบ 

และต่อด้วยการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริงด้วยแผนผังก้างปลา ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)  
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ทําให้ได้สาเหตุของ
ปัญหาสต๊อคสินค้าคงคลังในระบบไม่ตรงกับของจริง ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากวิธีการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่น 
ขั้นตอนการนับไม่ชัดเจน วิธีปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ขั้นตอนทํางานซํ้าซ้อนและไม่ต่อเนื่องกันระหว่างกะเช้าและกะดึก 
มีการตรวจสอบเกินความจําเป็นและไม่เกิดประโยชน์ ซ่ึงส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากตัวพนักงานเองที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทํางานที่กําหนดไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการปรับปรุงที่วิธีการด้วยเทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRSแต่ใน
การศึกษานี้จะเลือกนําเฉพาะหลักการจัดขั้นตอนใหม่หรือ Rearrange เข้ามาเป็นแนวทางหลักในการปรับปรุงการ
ตรวจนับสินค้าให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  สําหรับการเก็บข้อมูลสภาพการปฏิบัติในกระบวนการตรวจนับก่อนการปรับปรุงของบริษัท ดังแสดงใน
ภาพที่ 4 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

428

 
ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการทํางานปัจจุบัน (ก่อนปรับปรุง) 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 
 

จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานในขั้นตอนกระบวนการตรวจนับปัจจุบัน (ก่อนปรับปรุง) พบว่า 
หลังจากพนักงานที่มีหน้าท่ีในการตรวจนับวัตถุดิบท้ังหมดมาครบทุกรายการที่มีในเอกสารแล้ว พนักงานจะทําการลง
บันทึกและตรวจสอบข้อมูลท้ังหมดในเอกสารที่ทําการแจกไปให้ก่อนหน้า และจะจัดส่งใบบันทึกรายการตรวจนับ
สินค้าท่ีบันทึกรายการสินค้าท้ังหมดให้กับพนักงานคีย์ข้อมูล เพื่อทําการบันทึกเข้าระบบEnterprise Resource 
Planning;ERP) โปรแกรม SAP และพนักงานคีย์ข้อมูลทําการคีย์รายการสินค้าท้ังหมดเข้าโปรแกรม SAP และสรุป
ยอดเพื่อดูรายการสินค้าท่ีนับมาว่าตรงกับในระบบหรือไม่และหาความผิดปกติเพื่อทําการตรวจนับใหม่สําหรับ
รายการที่มีความผิดปกติและเมื่อพนักงานได้คีย์ข้อมูลเข้าระบบ SAP จะเห็นได้ถึงความผิดพลาดของสินค้าท่ีนับมาว่า
มีรายการที่ไม่ตรงกันอยู่หลายรายการ จึงต้องให้ทําการตรวจนับใหม่อีกครั้ง ดังภาพที่ 5 

ดังนั้นปัญหาหลักในการจัดการคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาก่อนการปรับปรุงพบปัญหาที่ต้องทําการ
แก้ไขและปรับปรุงคือข้อมูลสินค้าคงคลังในระบบไม่ตรงกับยอดตรวจนับจริงจากข้อมูลแสดงปริมาณสินค้าคงคลัง
ประเภทวัตถุดิบท่ีบันทึกในระบบโปรแกรม SAP ไม่ตรงกับยอดการตรวจนับจริงโดยคิดเฉลี่ยจากข้อมูลการตรวจนับ
สินค้าคงคลังที่ผิดพลาดของเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 คิดเป็น 44.43% ของจํานวนสินค้าคงคลังประเภท
วัตถุดิบท้ังหมด 168 รายการดังแสดงในภาพที่ 6 ตามลําดับ 

                                
 

                                                                                           

พนักงานส่วนกลางเตรียมเอกสารสําหรับนับสินค้า

ตัวแทนโรงงานรับเอกสาร

ตัวแทนโรงงานทําการแจกเอกสารกลับ

พนักงานทําการตรวจนับสินค้าและบันทกึลงเอกสารที่ไดร้ับ

พนักงานรวบรวมเอกสารนับสินค้าส่งใหพ้นักงานคย์ี

พนักงานบันทึกข้อมูลทําการบันทึกข้อมูลลงในระบบ SAP

สรุปยอดรายการสินค้าคงเหลือ

ถูกต้อง

พนักงานคีย์ข้อมูลทําการตรวจเช็ค
ข้อมูลสินค้าในระบบ SAP เทียบกับข้อมูล

สินค้าคงเหลือที่ได้จากการนับจริง

ไม่ถูกต้อง

พนักงาน 2 คน

พนักงาน 1 คน

จํานวนผู้รับผิดชอบ

พนักงาน 1 คน

พนักงาน 8 คน

พนักงาน 2 คน

ใ

  

  
การปรับปรุงขั้น
  จากก
สินค้าไม่ครบถ้ว
ในการศึกษานี้จ
ตรวจนับ(Audi
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

430

 
ภาพที่ 7  ขั้นตอนการทํางานในแผนกคลังสินคา้หลังปรับปรุง 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

  จากการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการที่ต้องเพิ่มจํานวนทีมตรวจนับข้ึนมาถึง 3 ทีม ก็เพื่อเป็นการทํา
ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าเพราะเป็นการตรวจสอบที่คลอบคลุมความต่อเนื่องของขั้นตอนการตรวจนับเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และจะเป็นการตรวจซํ้าเพ่ือทําให้ม่ันใจได้ว่ากระบวนการท้ังหมดสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและในส่วนของคลังสินค้าได้ทําการแบ่งโซน(Zone) ตําแหน่งสินค้าเพ่ือให้พนักงานตรวจนับทราบว่า
สินค้าท่ีตัวเองรับผิดชอบอยู่ในส่วนไหนของคลังสินค้าดังภาพที่ 8รูปแบบจัดพ้ืนที่แบบเดิม และภาพที่ 9 รูปแบบจัด
พ้ืนที่แบบใหม่ 

Business Control
ควบคุมธุรกิจ

Warehouse
คลังสินค้า

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

8

ส่วนกลาง
Central

Production Support
สนับสนุนการผลิต Quality Control

การควบคุมคุณภาพ
Production 
ฝ่ายผลิต

จํานวน
พนักงาน

(คน)

พนักงานตรวจนับสินค้า
ตามรายการท่ีได้รับ

ประชุมวางแผนและผู้รับผิดชอบในการตรวจนับตาม

ปร้ินเอกสาร
รายการตรวจนับ

ตัวแทนโรงงานรับเอกสาร

Audit ทีม 2
ตรวจเช็คความถูกต้อง

Audit ทีม 3
ตรวจเช็คความถูกต้อง

สรุปยอดสินค้าคงเหลือ 
Format Excel 

และสรุปข้อมูลสินค้า
คงคลังคงเหลือ

หัวหน้างานประชุม
วิเคราะห์ปัญหาและความ

ถูกต้องของสินค้า

พนักงานคีย์ข้อมูลเข้าระบบ 

สรุปยอดสินค้าคงคลัง
และส่งผู้บริหาร Approve

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

สรุปยอดสินค้าคงคลัง
คงเหลือ

ส่วน
ที่ทํ

ากา
รปรั

บป
รุงก

ระบ
วนก

าร

 
 

ภาพที่ 8 รูปแบบการจัดพ้ืนที่แบบเดิม (ก่อนปรับปรุง) 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

 
จากภาพ LAYOUT ก่อนปรับปรุงจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการระบุพ้ืนที่ ท่ีชัดเจนการจัดเก็บท่ียังไม่ชัดเจน

และไม่ได้แยกประเภทสินค้า ทําให้เกิดความยากต่อการตรวจนับ 
 

 

ภาพที่ 9รูปแบบการจัดพ้ืนที่แบบใหม่(หลังปรับปรุง) 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

  การปรับปรุงโดยใช้การควบคุมโดยสายตา (Visual Control) 
  การประยุกต์ใช้งานในการวิจัยคร้ังนี้คือการกําหนดZONE ของวัตถุดิบในคลังสินค้าและจัดทําป้ายบอก
ชนิดของวัตถุดิบโดยตีเส้นเส้นแถบสีเหลืองและน้ําเงินในการกําหนดพื้นท่ีจัดวางที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงความสะดวก
ในการทํางานของพนักงานปัญหาเดิมคือไม่มีป้ายที่บ่งบอกถึงชนิดวัตถุดิบอย่างชัดเจนการจัดทําป้ายได้ช่วยพนักงาน
ในการค้นหาได้สะดวกขึ้นและยังสามารถลดเวลาในการหาลงได้แสดงให้เห็นได้ในภาพที่10-11 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 8 รูปแบบการจัดพ้ืนที่แบบเดิม (ก่อนปรับปรุง) 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

 
จากภาพ LAYOUT ก่อนปรับปรุงจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการระบุพ้ืนที่ ท่ีชัดเจนการจัดเก็บท่ียังไม่ชัดเจน

และไม่ได้แยกประเภทสินค้า ทําให้เกิดความยากต่อการตรวจนับ 
 

 

ภาพที่ 9รูปแบบการจัดพ้ืนที่แบบใหม่(หลังปรับปรุง) 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

  การปรับปรุงโดยใช้การควบคุมโดยสายตา (Visual Control) 
  การประยุกต์ใช้งานในการวิจัยคร้ังนี้คือการกําหนดZONE ของวัตถุดิบในคลังสินค้าและจัดทําป้ายบอก
ชนิดของวัตถุดิบโดยตีเส้นเส้นแถบสีเหลืองและน้ําเงินในการกําหนดพื้นที่จัดวางที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงความสะดวก
ในการทํางานของพนักงานปัญหาเดิมคือไม่มีป้ายท่ีบ่งบอกถึงชนิดวัตถุดิบอย่างชัดเจนการจัดทําป้ายได้ช่วยพนักงาน
ในการค้นหาได้สะดวกขึ้นและยังสามารถลดเวลาในการหาลงได้แสดงให้เห็นได้ในภาพที่10-11 

.
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 10 การจัดเก็บวัตถุดิบในปัจจุบัน (หลังปรับปรุง) 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 
 

 การจัดทํา Layout กําหนดZONE พ้ืนที่ในคลังสินค้าเพ่ือสะดวกและง่ายต่อการตรวจนับสินค้า สําหรับ
พนักงานที่เข้าไปทําการตรวจนับในพื้นที่สามารถรู้ได้ว่าสิ้นค้าในส่วนท่ีตัวเองต้องทําการตรวจนับอยู่ตรงไหนและทํา
ให้การตรวจนับถูก 

จัดทําการควบคมุโดยสายตา (Visual Control) 

 
ภาพที่ 11 การควบคุมโดยสายตา (Visual Control)ในปัจจุบัน (หลังปรับปรุง) 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

  การปรับปรุงขั้นตอนการคีย์ข้อมูลในปัจจุบัน(หลังปรับปรุง) 
ผู้วิจัยทําการปรับเปล่ียนขั้นตอนกระบวนการทํางานของพนักงานคีย์ข้อมูล โดยให้ทําการคีย์ข้อมูลจํานวน

สินค้าท่ีทําการตรวจสอบครบตรงกันจาก 3 ทีมที่ผลัดกันเข้าไปตรวจนับ แล้วนั้นลงบันทึกใน Excel ก่อนและทําการ
รันข้อมูลสินค้าเปรียบเทียบกับในระบบ SAP เพื่อหาความแตกต่างของสินค้า และทําการเรียกประชุมพนักงาน
คลังสินค้า ผู้บริหารและหัวหน้างานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลรายการสินค้าที่นับมาว่ามีความผิดปกติและ
ถูกต้องทั้งหมดกี่รายการ สรุปยอดให้ผู้บริหาร Approve หลังจากนั้นพนักงานคีย์ข้อมูลทําการคีย์รายการสินค้าเข้า
ระบบ SAP และทําการสรุปยอดสินค้าท้ังหมดส่งบัญชีโดยแสดงให้เห็นได้ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10รูปแบบการคีย์ข้อมูลใส่ Excel (หลังปรับปรุง) 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

 
ภาพที่ 11 แสดงการเทียบข้อมูลใส่ Excel (หลังปรับปรุง) 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

จํานวนสินค้าท่ี 
ทําการตรวจนับ 
มาได้ก่อนเทียบ 
กับในระบบ SAP 

2 31 4



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 10รูปแบบการคีย์ข้อมูลใส่ Excel (หลังปรับปรุง) 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

 
ภาพที่ 11 แสดงการเทียบข้อมูลใส่ Excel (หลังปรับปรุง) 

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

จํานวนสินค้าท่ี 
ทําการตรวจนับ 
มาได้ก่อนเทียบ 
กับในระบบ SAP 

2 31 4



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จากภาพ Excel ตัวอย่างหลังการปรับปรุงจะเห็นได้ว่าจะทําการเทียบยอดสินค้าท่ีทําการตรวจนับมาได้  
ท้ัง 3 ทีมท่ีมียอดสินค้าตรงกันแล้ว ก็จะทําการดึงข้อมูลจากระบบ SAP เทียบกับข้อมูลท่ีคีย์เข้าไปในช่องที่ 1 แล้ว 
ดังภาพที่ 11  อธิบายได้ดังนี้ 

ชอ่งที่ 1 คือ จํานวนสินค้าท่ีตรวจนับมา 
ช่องที่ 2 คือ จํานวนสินค้าในระบบ SAP  
ช่องที่ 3 คือ จํานวนสินค้าท่ีมีความแตกต่างจากในระบบ SAP 
ช่องที่ 4 คือ มูลค่าของสินค้าท่ีไม่ตรงกับในระบบ SAP 
หลังจากทราบข้อมูลสินค้าท่ีนับมาท้ังหมดแล้วนั้น จะทําการเรียกประชุมหัวหน้างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เข้าประชุมเกี่ยวกับสินค้าท่ีนับมา เพื่อหาสาเหตุและปัญหาของสินค้าอีกครั้ง 
 

ตารางที่ 1 แสดงรายงานวิเคราะห์ปัญหาการตรวจนับสินค้าคงคลังประจําเดือนตุลาคม 2559 
 

 
 
การตรวจสอบเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตรวจนับสินค้า 
1. การควบคุมสินค้าคลังโดยการตรวจนับตามรอบระยะเวลา (Cycle Counting) เป็นการควบคุม

จํานวนสินค้าคงคลังโดยการตรวจนับสินค้าคงคลังและนํามาเปรียบเทียบกับรายการที่บันทึกในระบบโดยตรวจนับ
ตามรอบเวลาประจําเดือนทุกเดือน 
             2. ผลจากการวิเคราะห์หาสาเหตุและได้ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขได้ทําการเปรียบเทียบโดยได้นําผล
ข้อมูลความถูกต้องของการตรวจโดยเทียบจากการหาอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าคงคลัง 

 
 

ยกตัวอย่างจากข้อมูลการนับสินค้าคงคลังประจําเดือนกรกฎาคม 2559 (ดังแสดงตารางที่ 2-ก่อน
ปรับปรุง)แสดงผลตรวจสอบได้ดังนี้ 

 
 
 
 

จํานวนที่นับได้ ส่วนต่าง % Totel จํานวนที่นับได้ ส่วนต่าง % Totel จํานวนที่นับได้ ส่วนต่าง % Totel
1 H/L STAY 1650 1650 0 100% 1650 0 100% 1650 0 100%  -  -  - 
2 H/L D-SIDE TP4 L 2140 2000 -140 90% 2140 0 100% 2140 0 100% พนักงานทีมที่ 1 ตรวจนับผิดพลาด พนักงานไม่ได้เข้าไปตรวจนับ 100% พนักงานคลังสินค้าต้องตรวจนับ 100%
3 H/L D-SIDE TP4 R 1388 1300 -388 94% 1388 0 100% 1388 0 100% พนักงานทีมที่ 1 ตรวจนับผิดพลาด พนักงานใหม่ไม่มความชํานาญ ตรวจติดตามด้วยพนักงานเก่าและหัวหน้างาน
4 H/L D-SIDE TP1 1580 1580 0 100% 1580 0 100% 1580 0 100%  -  -  - 
5 H/L CORD CP2 LED 720 720 0 100% 720 0 100% 720 0 100%  -  -  - 
6 H/L H9J L 640 640 0 100% 640 0 100% 640 0 100%  -  -  - 
7 H/L H9J R 3500 3500 0 100% 3500 0 100% 3500 0 100%  -  -  - 
8 BOX 4P H/L SP 350 350 0 100% 350 0 100% 350 0 100%  -  -  - 
9 GRANISH L 1550 1000 -550 65% 1550 0 100% 1550 0 100% พนักงานทีมที่ 1 ตรวจนับผิดพลาด พนักงานไม่ได้เข้าไปตรวจนับ 100% พนักงานทีมที่ 1 ทําการตรวจนับ 100%
10 GRANISH R 1550 1500 -550 97% 1550 0 100% 1550 0 100% พนักงานทีมที่ 1 ตรวจนับผิดพลาด พนักงานไม่ได้เข้าไปตรวจนับ 100% พนักงานทีมที่ 1 ทําการตรวจนับ 100%
11 H/L CORD CP1 LED 1200 1200 0 100% 1200 0 100% 1200 0 100%  -  -  - 
12 H/L CORD CP1 HAL 990 990 0 100% 990 0 100% 990 0 100%  -  -  - 
13 H/L CORD CP4 LED 780 780 0 100% 780 0 100% 780 0 100%  -  -  - 
14 H/L CORD CP5 LED 550 550 0 100% 550 0 100% 550 0 100%  -  -  - 
15 H/L CORD CP3 LED 1500 1500 0 100% 1500 0 100% 1500 0 100%  -  -  - 
16 H/L DRL DRIVER 2000 2000 0 100% 2000 0 100% 2000 0 100%  -  -  - 
17 T.SCREW M5X16 GEOMET 5000 3000 -2000 60% 5000 0 100% 5000 0 100% พนักงานทีมที่ 1 ตรวจนับผิดพลาด พนักงานไม่ได้เข้าไปตรวจนับ 100% พนักงานทีมที่ 1 ทําการตรวจนับ 100%
18 T.SCREW M5X14 CR3+ 3000 3000 0 100% 3000 0 100% 3000 0 100%  -  -  - 
19 T.SCREW M4x14 CFD 2000 2000 0 100% 2000 0 100% 2000 0 100%  -  -  - 
20 T.SCREW M4x14 CF8 4000 2000 -2000 50% 4000 0 100% 4000 0 100% พนักงานทีมที่ 1 ตรวจนับผิดพลาด พนักงานไม่ได้เข้าไปตรวจนับ 100% พนักงานทีมที่ 1 ทําการตรวจนับ 100%

Issued By Checked By Approved By

Supaporn S. Pitchapol M. Srinual C.

ปัญหา สาเหตุ การแก้ไขลําดับที่ รายการสินค้า
ยอดใน

ระบบ SAP
ทีมที่ 2 Audit ทีมที่ 3 Audit (บัญชี)

การตรวจนับสินค้า ตุลาคม 2559
ทีมที่ 1

 = x 100
จํานวนรายการที่มียอดเหลือจริงที่ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ

จํานวนรายการทั้งหมดที่ทาการตรวจนับ

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

จํานวนรายการทั้งหมดที่ทําการตรวจนับ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

435

ตารางที่ 2 รายงานความแปรปรวนจํานวนสินค้าคงคลังที่ตรวจนับผิดพลาด ก่อนปรับปรุง 
 

เดือน 
จํานวน 
Items 

Accuracy  
ความถูกต้อง(Items) 

Accuracy (%) 
% ความถูกต้อง 

Variance 
ความแปรปรวน(Items) 

Variance (%) 
% ความแปรปรวน 

ก.ค. 59 168 96 57.1% 72 42.9%
ส.ค. 59 168 94 56.0% 74 44.0%
ก.ย. 59 168 90 53.6% 78 46.4%
รวม 504 280 55.6% 224 44.4%

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 
- จํานวนรายการของสินค้าคงคลังท่ีมียอดคงเหลือของจํานวนสินค้าคงคลังจริงท่ีนับได้แตกต่างจาก

จํานวนที่บันทึกไว้ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 72 รายการ 
- จํานวนรายการของสินค้าคงคลังทั้งหมดที่ทําการตรวจนับเท่ากับ 168 รายการ 
• อัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าคงคลัง= (72/ 168) *100= 42.85% 
• อัตราความถูกต้องของตรงกับระบบ= (96/ 168) *100= 57.14% 

ดังนั้น เฉลี่ยอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าคงคลัง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559  
= (224/ 504) *100= 44.44% 
และ เฉลี่ยอัตราส่วนความถูกต้องของจริงตรงกับระบบ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559(ก่อนปรับปรุง) 
= (280/ 504) * 100  = 55.55% 
ส่วนผลหลังปรับปรุง ในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 รายงานความแปรปรวนจํานวนสินค้าคงคลังที่ตรวจนับผิดพลาด หลังปรับปรุง 
 

เดือน 
จํานวน 
Items 

Accuracy  
ความถูกต้อง(Items) 

Accuracy (%) 
% ความถูกต้อง 

Variance 
ความแปรปรวน(Items) 

Variance (%) 
% ความแปรปรวน 

ต.ค. 59 168 126 75.0% 42 25.0%
พ.ย. 59 168 131 78.0% 37 22.0%
รวม 336 257 76.5% 79 23.5%

(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 
 

จากการปรับปรุงทั้งกระบวนและการจัดพ้ืนท่ีคลังสินค้าในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 
ประสิทธิภาพความแม่นยําเพิ่มขึ้นเป็น 76.5% และความต่างจากระบบลดลงจาก 44.4% เป็น 23.5% ผลคือลดลง 
20.9% 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ของเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 คิดเป็น 55.6% ของจํานวนสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบท้ังหมด 168 
รายการ จึงได้ดําเนินการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหม่ ด้วยหลักปรับปรุง Rearrange ของหลัก ECRS 

2. ข้อมูลสินค้าคงคลังในระบบไม่ตรงกับยอดตรวจนับจริงหลังการปรับปรุงจากข้อมูลการตรวจนับสินค้าคง
คลัง 168 รายการ จากข้อมูลรายการตรวจนับ แสดงปริมาณสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบโดยคิดเฉลี่ยจากข้อมูลการ
ตรวจนับเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 ประสิทธิภาพความแม่นยําเพิ่มข้ึนเป็น 76.5% และความแตกต่างจาก
ระบบลดลงจาก 44.4% เป็น 23.5% ผลคือ ลดลง 20.9%ซ่ึงทําให้การดําเนินการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ช่วยลดปัญหาการตรวจนับสินค้าไม่ตรงกันระหว่างของจริงกับในระบบให้มีความแตกต่างกันน้อย พร้อมทั้งยังจัด
ผังคลังสินค้าออกเป็นโซน ทําให้พนักงานได้ทราบและเข้าใจในการจัดเก็บสินค้าได้มากข้ึน ง่ายต่อการตรวจนับสินค้า 
รวมถึงการจัดเก็บ เบิกจ่ายสินค้าได้ดีขึ้น ซ่ึงเกิดความผิดพลาดน้อยลงด้วย  

3. ข้อมูลค่าการตรวจนับเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 แสดงผลการปรับปรุงระบบการควบคุมสินค้า
คงคลังคิดเป็นมูลค่า ก่อนปรับปรุงระยะเวลา 3 เดือนความถูกต้องอยู่ท่ี 98.32% ความผิดพลาดอยู่ท่ี 1.67% หลัง
ปรับปรุงระยะเวลา 2 เดือน ความถูกต้องอยู่ท่ี 99.54% ความผิดพลาดอยู่ท่ี 0.46% ความถูกต้องเพิ่มขึ้น 1.22% 
และความผิดพลาดลดลง 1.22 % 

4. จากการที่กําหนด Layout แบ่ง Zone ให้พนักงานคลังสินค้าท่ีทําหน้าท่ีตรวจนับสินค้าเห็นชัดเจนขึ้น 
สามารถทําให้พนักงานหาสินค้าเจอและรู้ท่ีจัดเก็บท่ีชัดเจนขึ้นเป็นผลดีสําหรับพนักงานที่ไม่ได้ทําเป็นประจํา ลด
ปัญหาการหาสินค้าไม่เจอและไม่ตรวจนับลงได้ทําให้ยอดการตรวจนับมีความแม่นยําเพิ่มขึ้นจากเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมการตรวจสอบของระบบเทคโนโลยีและความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ  
2. จัดทําแผน Action Plan ในการจัดอบรมพนักงานปฏิบัติงานในคลังสินค้า เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการ

ทํางานในหน้าท่ีท่ีถูกต้อง เช่น ให้เรียนรู้ถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องสินค้าและ
รหัสสินค้า และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังภายในและภายนอกองค์กร ท้ังนี้เพื่อให้สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. งานวิจัยครั้งถัดไป ควรนําเสนอผลการเปรียบเทียบทางค่าสถิติ Z-test ท้ังในก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุงเพื่อเป็นการยืนยันถึงประสิทธิผลการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานในกระบวนการตรวจนับ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

437

ของเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 คิดเป็น 55.6% ของจํานวนสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบท้ังหมด 168 
รายการ จึงได้ดําเนินการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหม่ ด้วยหลักปรับปรุง Rearrange ของหลัก ECRS 

2. ข้อมูลสินค้าคงคลังในระบบไม่ตรงกับยอดตรวจนับจริงหลังการปรับปรุงจากข้อมูลการตรวจนับสินค้าคง
คลัง 168 รายการ จากข้อมูลรายการตรวจนับ แสดงปริมาณสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบโดยคิดเฉลี่ยจากข้อมูลการ
ตรวจนับเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 ประสิทธิภาพความแม่นยําเพิ่มข้ึนเป็น 76.5% และความแตกต่างจาก
ระบบลดลงจาก 44.4% เป็น 23.5% ผลคือ ลดลง 20.9%ซ่ึงทําให้การดําเนินการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ช่วยลดปัญหาการตรวจนับสินค้าไม่ตรงกันระหว่างของจริงกับในระบบให้มีความแตกต่างกันน้อย พร้อมทั้งยังจัด
ผังคลังสินค้าออกเป็นโซน ทําให้พนักงานได้ทราบและเข้าใจในการจัดเก็บสินค้าได้มากข้ึน ง่ายต่อการตรวจนับสินค้า 
รวมถึงการจัดเก็บ เบิกจ่ายสินค้าได้ดีขึ้น ซ่ึงเกิดความผิดพลาดน้อยลงด้วย  

3. ข้อมูลค่าการตรวจนับเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 แสดงผลการปรับปรุงระบบการควบคุมสินค้า
คงคลังคิดเป็นมูลค่า ก่อนปรับปรุงระยะเวลา 3 เดือนความถูกต้องอยู่ท่ี 98.32% ความผิดพลาดอยู่ท่ี 1.67% หลัง
ปรับปรุงระยะเวลา 2 เดือน ความถูกต้องอยู่ท่ี 99.54% ความผิดพลาดอยู่ท่ี 0.46% ความถูกต้องเพิ่มข้ึน 1.22% 
และความผิดพลาดลดลง 1.22 % 

4. จากการที่กําหนด Layout แบ่ง Zone ให้พนักงานคลังสินค้าท่ีทําหน้าท่ีตรวจนับสินค้าเห็นชัดเจนขึ้น 
สามารถทําให้พนักงานหาสินค้าเจอและรู้ท่ีจัดเก็บท่ีชัดเจนขึ้นเป็นผลดีสําหรับพนักงานที่ไม่ได้ทําเป็นประจํา ลด
ปัญหาการหาสินค้าไม่เจอและไม่ตรวจนับลงได้ทําให้ยอดการตรวจนับมีความแม่นยําเพิ่มข้ึนจากเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มการตรวจสอบของระบบเทคโนโลยีและความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ  
2. จัดทําแผน Action Plan ในการจัดอบรมพนักงานปฏิบัติงานในคลังสินค้า เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ

ทํางานในหน้าท่ีท่ีถูกต้อง เช่น ให้เรียนรู้ถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องสินค้าและ
รหัสสินค้า และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังภายในและภายนอกองค์กร ท้ังนี้เพื่อให้สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. งานวิจัยครั้งถัดไป ควรนําเสนอผลการเปรียบเทียบทางค่าสถิติ Z-test ท้ังในก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุงเพื่อเป็นการยืนยันถึงประสิทธิผลการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานในกระบวนการตรวจนับ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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1 
 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้ซ้ือท่ีมีต่อผลิตภัณฑจ์ากต้นกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี  

CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR AND DECISION-MAKING TO 
PURCHASE PRODUCTS FROM PAPYRUS OF COMMUNITY BUSINESS, 

CHANTHABURI PROVINCE 
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ย่ิงยง 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของ

ธุรกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้บริโภค และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของ
ธุรกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้แบบเจาะจง จํานวน 136 
คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก ประกอบด้วยการแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบไคสแควร์ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 56.6  โดยนิยม
ซ้ือเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ  35.08 และมีปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งประมาณ 1-3 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 
33.1  มีการกําหนดงบประมาณในการซื้อแต่ละครั้งเป็นเงิน 1,001 – 1,999 บาท คิดเป็น ร้อยละ 34.6 ส่วนพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า คือ ไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.4 และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 46.92 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพและระดับ
การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ส่วน
ผู้บรโิภคท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกไม่แตกต่างกัน 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน พบว่า                  
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด (x̄ = 4.14) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(x̄ = 3.82) และด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้อยที่สุด (x̄ = 3.42) 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, การตัดสินใจของผู้ซ้ือ, ผลิตภัณฑ์จากต้นกก, ธุรกิจชุมชน  
 
 

Abstract 
 

The purpose of this research were to 1)  investigate consumers’ purchasing behavior to 
purchase products from papyrus of community business 2) compare the difference between 
consumers’ purchasing behavior with personal factors and  3) analyze the marketing mixtures factors 
effecting decision making of purchase products from papyrus of community business. Questionnaire is 
used as a tool in this study. The study used purposive sampling to collecting sample groups (N=136). 
Data is summarized and analyzed by using nonparametric statistical program and techniques used for 
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จังหวัดจันทบุร ี
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
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data analysis were Frequency, Percentage, Standard deviation, Chi-square test by Fisher exact test 
method. 

The results were as follows: 
1. Most of the respondents experienced in purchasing the products from papyrus of 

community business, representing 56.6 percent. 35.08 % of respondents purchased the products as 
souvenirs about 1-3 piecesin each occasion, representing 33.1 percent. The amount of purchasing 
budget was 1001-1999 baht for purchasing in each time, representing 34.6 percent. The previous 
purchasing behavior was not over one month, representing 32.4 percent. The person who evolved 
and influenced on their decision to purchase the products was themselves, representing 46.92 
percent. 

2. The comparison of the personal factors and purchasing behavior were found; marital 
status and level of education consumers had different to purchasing behaviour of papyrus products 
at .05 statistical significant level, however, personal factors were consisted gender, ages  occupation 
and income consumers had not different. 

3. The marketing mixtures factors that influenced on the decision to purchase products 
from papyrus of community business were the marketing mixtures of products (x̄ = 4.14) promotion                
(x̄ = 3.82) and prices (x̄ = 3.42) respectively. 
Keyword: Purchasing behavior, Purchaser’ decision-making, Products from papyrus,                      
    Community business. 

 
บทนํา 

“จันทบุรี” เป็นชื่อของจังหวัดหนึ่งในเขตภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย มีคําขวัญจังหวัดว่า “น้ําตก             
ลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ พระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติ             
กู้ชาติ ท่ีจันทบุรี” ซ่ึงจากคําขวัญของจังหวัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า “เสื่อจันทบูร” เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของ                  
ชาวจันทบุรีท่ีมีชื่ออย่างหนึ่ง โดยประวัติของเสื่อจันทบูรมีท่ีมาจากฝีมือของชาวญวนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณ
กว่า 200 ปีมาแล้ว เมื่อครั้งนั้นมีชาวญวนอพยพได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเมืองจันทบุรีซ่ึงชาวญวนที่อพยพมานั้น     
ส่วนใหญ่มีอาชีพทําการประมงและทอเสื่อตอนแรกเริ่มมีแหล่งทอเสื่อเกิดขึ้นอยู่บริเวณหลังวัดคาทอลิกสมัยน้ันเรียกเสื่อที่             
ทอขึ้นโดยชาวญวนว่า “เสื่อญวนหลังวัด” ในครั้งนั้นคนญวนต้องซื้อต้นกกจากชาวบ้านตําบลบางสระเก้าอําเภอแหลม
สิงห์และชาวบ้านตําบลเสม็ดงามอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มาเพื่อใช้ทอเสื่อซ่ึงบริเวณพื้นท่ีสองตําบลดังกล่าวมีลักษณะ
ของภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมสําหรับเป็นแหล่งเพาะปลูกต้นกก และเมื่อชาวญวนทอเสื่อแล้วเสร็จก็นํามาฝาก
ชาวบ้านทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชาวญวนและชาวบ้านผู้ปลูกกกมาช้านานจนเกิดการถ่ายถอดองค์ความรู้            
ด้านการทอเสื่อใช้สอยเองตามบ้านเรือนและนําไปถวายวัดในงานเทศกาลต่างๆต่อมาภายหลังได้เกิดการสร้างอาชีพ                
ทอเสื่อเพื่อจําหน่ายขึ้นหลังช่วงเว้นว่างจากการทํานาโดยสีของเสื่อด้ังเดิมท่ีมีการทอขึ้นนั้นมีสองสีคือสีดําและสีแดง แต่ใน
ปัจจุบันมีการนําสีเคมีมาใช้ย้อมกกทําให้เสื่อมีหลากหลายสีกกท่ีใช้ในการทอเสื่อนี้เป็นกกกลมซึ่งเป็นกกที่ขึ้นเองตามคัน
นาทั่วไปมีลําต้นกลวงผิวมันและเหนียวเมื่อทอเป็นเสื่อจะให้สัมผัสท่ีนุ่มนวลขัดถูได้ผิวมันงดงาม (กรมศิลปากร, 2544) 

ต่อมาเสื่อกกของจันทบูรเป็นที่รู้จักมากข้ึนเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้
เสด็จมาประทับ ณ วังสวนบ้านแก้วและพระองค์ทรงส่งเสริมสนับสนุนงานด้านหัตถกรรมการทอเสื่อและจัดให้มี            
การก่อตั้งโรงงานทอเสื่อขึ้นภายในเขตพระราชฐานทรงคิดค้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากการทอเสื่อทําให้เสื่อจันทบูร
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ในปัจจุบันหัตถกรรมการทอเสื่อกกได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการจัดต้ังกลุ่มทอเสื่อกกใน
หลายหมู่บ้านของจังหวัดจันทบุรีและที่ยังมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันก็คือกลุ่มทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม อําเภอเมืองจังหวัด
จันทบุรีและกลุ่มทอเสื่อกกบ้านบางสระเก้าอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี (นานาสาระ, 2558)การนํากกมาใช้ประโยชน์
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ในการทอเสื่อและมีการแปรรูปเสื่อทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ทอและเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่นเสื่อพับชุดรองจานชุดรองแก้วกระเป๋า
รองเท้ากล่องบุผ้าเหลี่ยม กล่องบุผ้ากลม หมวก ท่ีใส่จดหมาย กล่องใส่ดินสอ ท่ีใส่ปากกา กล่องใส่ทิชชู ท่ีใส่ของ
อเนกประสงค์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงส่งไปจําหน่ายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ แต่
การตลาดผลิตภัณฑ์จากกกก็ยังไม่ขยายเท่าท่ีควร ท้ังนี้เพราะต้องแข่งขันกับวัสดุอ่ืนที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ทดแทนกก  ได้แก่วัสดุจําพวกพลาสติก ทําให้ผู้ใช้สินค้าหรือผู้บริโภคสินค้าเบนความสนใจไปใช้พลาสติกซ่ึงมีราคาถูกกว่า
ทดแทน (ภูเมศ จําปาวงศ์, 2547) 

ท้ังนี้เพราะผู้บริโภคจะมีการค้นหา การเลือกซ้ือ การเลือกใช้ การประเมินผลในการใช้สอยผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่ามี
ความคุ้มค่าต่อการใช้งานหรือการรับบริการสินค้านั้นมากน้อยเพียงใด (ศุภร เสรีรัตน์, 2540; พิมล ศรีวิกรม, 2542;               
ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2546) เรียกว่าเป็น “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค” ท่ีคาดว่าสินค้าหรือบริการ
นั้นๆ จะสนองความต้องการผู้บริโภคหรืออาจหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของคนที่
เกี่ยวกับการซ้ือและการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ  (Leon, G.S. and Lazar, L.K. 1991; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2546)  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ท้ังที่
เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิด
หรือประสบการณ์ท่ีจะทําให้ผู้บริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing strategic) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คําถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย Who? What? Why? Whom? When? Where? และ How? 
เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 70s ซ่ึงประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, 
Occasions, Outlets และ Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546; ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 
2546) ซ่ึงการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคน้ีมีความสําคัญมากต่อกระบวนผลิตสินค้าและบริการ เพราะเมื่อผู้ผลิตทราบ
ถึงความต้องการของผู้บริโภคและทําให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการมาสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกต้อง                
การตัดสินใจของผู้บริโภค ได้รับการกระตุ้นจากส่วนประสมการตลาดและอื่นๆ แล้วจึงตอบสนองออกมาในรูปของ                
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ (อุษณีย์ จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ, 2540) และผลจากการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคยังสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากต้นกกของจังหวัดจันทบุรี พบว่า มีงานวิจัยเพียงสี่งานวิจัย 
(ดู ภูเมศ จําปาวงศ์, 2547; นาวี เปลี่ยวจิตร์  และคณะ, 2553; กิตติมา ศักด์ิเพชรพลอย, 2544;  จิตติมา วังศิริไพศาล, 
2543) ซ่ึงงานวิจัยท้ังหมดที่กล่าวมาเป็นการศึกษาศักยภาพด้านการผลิตวิธีการจัดการและสถานการณ์การตลาด การ
ออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีดําเนินงานของชุมชน/กลุ่มท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกและข้าวของเครื่องใช้ท่ี
แปรรูปจากเสื่อกก  การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาจึงเป็นส่วนเฉพาะ “ต้นน้ํา” ของโซ่อุปทาน (Supply chain) ระบบการผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นกก ยังไม่มีงานวิจัยหรือการศึกษาท่ีเป็นการศึกษาถึง “ปลายนํ้า”  คือ พฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
ซ้ือสินค้าจากผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนและการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโซ่อุปทานเสื่อกก
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก  ต้นกก กล่าวคือยังขาดข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจซ้ือของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์จากต้นกก งานวิจัยนี้จึงมีความจําเป็นต่อการศึกษาอย่างย่ิง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรี 
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
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3. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนจังหวัด
จันทบุรี 

 
เครื่องมือและวิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรี 

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ปีพุทธศักราช 2559  
1.2 ตัวอย่างคือ ผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จากร้านจําหน่ายในอําเภอแหลมสิงห์และ

อําเภอท่าใหม่ โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเงื่อนไขในพิจารณาเพื่อใช้                       
ในการเลือกตัวอย่าง กล่าวคือ เงื่อนไขแรกตัวอย่างต้องเป็นผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน 1 ชิ้นขึ้นไป 
และเงื่อนไขที่สองต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เพราะถือได้ว่าเป็นช่วงอายุท่ีมีอยู่ในวัยทํางาน และเนื่องจากงานวิจัยนี้มี
ข้อจํากัด 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูลท่ีมีเพียงสามเดือน คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงตุลาคมปีพุทธศักราช 2559 และประการที่สองเป็นข้อจํากัดด้านงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย อีกทั้งชุมชนไม่มีการบันทึก
ข้อมูลของผู้บริโภคอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนผู้บริโภคที่มีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกจากธุรกิจชุมชน  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ
คํานวณขนาดตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรโดยใช้สูตรของ Cochran (1953) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ                
ทางสถิติท่ี .1 (ความเชื่อมั่น 90%)  ได้ตัวอย่างจากการคํานวณจํานวน 120 คน แต่เก็บข้อมูลจากตัวอย่างได้จริงเป็น
จํานวน 136 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ซ่ึงงานวิจัยนี้มี
เครื่องมือสําหรับการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Personal factor) ของผู้บริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์จากกก 
ได้แก่ เพศสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ การเดินทาง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากกกของธุรกิจชุมชน คือ การเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง งบประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง
ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ  
  ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ของศิรประภา รัตนจันทร์ (2554) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                   
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หมอนสม็อคของกลุ่มแม่บ้านบ้านดง ตําบลม่วงไข่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์หมอนสม็อค ใน
เขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และแบบสอบถามของดาริน รุ่งกลิ่น (2552) ในงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
ข้อคําถามจํานวน 20 ข้อ ท่ีครอบคลุมส่วนประสมทางการตลาด (4 P) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นการวัดข้อมูลระดับ
อันตรภาคชั้น (Interval scale) ประกอบด้วยคําถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(Likert’s scale) 

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  วิธีการในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม  ประกอบด้วยสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกผู้วิจัยใช้หลักการ
วิเคราะห์โดยหลักตรรกะ (Logic) ในการเปรียบเทียบข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย จากน้ันเป็นขั้นตอนที่
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ในการทอเสื่อและมีการแปรรูปเสื่อทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ทอและเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่นเสื่อพับชุดรองจานชุดรองแก้วกระเป๋า
รองเท้ากล่องบุผ้าเหลี่ยม กล่องบุผ้ากลม หมวก ท่ีใส่จดหมาย กล่องใส่ดินสอ ท่ีใส่ปากกา กล่องใส่ทิชชู ท่ีใส่ของ
อเนกประสงค์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงส่งไปจําหน่ายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ แต่
การตลาดผลิตภัณฑ์จากกกก็ยังไม่ขยายเท่าท่ีควร ท้ังนี้เพราะต้องแข่งขันกับวัสดุอ่ืนท่ีนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ทดแทนกก  ได้แก่วัสดุจําพวกพลาสติก ทําให้ผู้ใช้สินค้าหรือผู้บริโภคสินค้าเบนความสนใจไปใช้พลาสติกซ่ึงมีราคาถูกกว่า
ทดแทน (ภูเมศ จําปาวงศ์, 2547) 

ท้ังนี้เพราะผู้บริโภคจะมีการค้นหา การเลือกซ้ือ การเลือกใช้ การประเมินผลในการใช้สอยผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่ามี
ความคุ้มค่าต่อการใช้งานหรือการรับบริการสินค้านั้นมากน้อยเพียงใด (ศุภร เสรีรัตน์, 2540; พิมล ศรีวิกรม, 2542;               
ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2546) เรียกว่าเป็น “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค” ท่ีคาดว่าสินค้าหรือบริการ
นั้นๆ จะสนองความต้องการผู้บริโภคหรืออาจหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของคนที่
เกี่ยวกับการซ้ือและการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ  (Leon, G.S. and Lazar, L.K. 1991; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2546)  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ท้ังที่
เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิด
หรือประสบการณ์ท่ีจะทําให้ผู้บริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing strategic) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คําถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย Who? What? Why? Whom? When? Where? และ How? 
เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 70s ซ่ึงประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, 
Occasions, Outlets และ Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546; ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 
2546) ซ่ึงการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคน้ีมีความสําคัญมากต่อกระบวนผลิตสินค้าและบริการ เพราะเมื่อผู้ผลิตทราบ
ถึงความต้องการของผู้บริโภคและทําให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการมาสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกต้อง                
การตัดสินใจของผู้บริโภค ได้รับการกระตุ้นจากส่วนประสมการตลาดและอื่นๆ แล้วจึงตอบสนองออกมาในรูปของ                
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ (อุษณีย์ จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ, 2540) และผลจากการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคยังสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากต้นกกของจังหวัดจันทบุรี พบว่า มีงานวิจัยเพียงสี่งานวิจัย 
(ดู ภูเมศ จําปาวงศ์, 2547; นาวี เปลี่ยวจิตร์  และคณะ, 2553; กิตติมา ศักด์ิเพชรพลอย, 2544;  จิตติมา วังศิริไพศาล, 
2543) ซ่ึงงานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการศึกษาศักยภาพด้านการผลิตวิธีการจัดการและสถานการณ์การตลาด การ
ออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีดําเนินงานของชุมชน/กลุ่มท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกและข้าวของเครื่องใช้ท่ี
แปรรูปจากเสื่อกก  การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาจึงเป็นส่วนเฉพาะ “ต้นน้ํา” ของโซ่อุปทาน (Supply chain) ระบบการผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นกก ยังไม่มีงานวิจัยหรือการศึกษาท่ีเป็นการศึกษาถึง “ปลายนํ้า”  คือ พฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
ซ้ือสินค้าจากผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนและการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโซ่อุปทานเสื่อกก
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก  ต้นกก กล่าวคือยังขาดข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจซ้ือของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์จากต้นกก งานวิจัยนี้จึงมีความจําเป็นต่อการศึกษาอย่างย่ิง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรี 
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
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3. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนจังหวัด
จันทบุรี 

 
เครื่องมือและวิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรี 

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ปีพุทธศักราช 2559  
1.2 ตัวอย่างคือ ผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จากร้านจําหน่ายในอําเภอแหลมสิงห์และ

อําเภอท่าใหม่ โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเงื่อนไขในพิจารณาเพื่อใช้                       
ในการเลือกตัวอย่าง กล่าวคือ เงื่อนไขแรกตัวอย่างต้องเป็นผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน 1 ชิ้นขึ้นไป 
และเงื่อนไขที่สองต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เพราะถือได้ว่าเป็นช่วงอายุท่ีมีอยู่ในวัยทํางาน และเนื่องจากงานวิจัยน้ีมี
ข้อจํากัด 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูลท่ีมีเพียงสามเดือน คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงตุลาคมปีพุทธศักราช 2559 และประการที่สองเป็นข้อจํากัดด้านงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย อีกทั้งชุมชนไม่มีการบันทึก
ข้อมูลของผู้บริโภคอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนผู้บริโภคที่มีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกจากธุรกิจชุมชน  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ
คํานวณขนาดตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรโดยใช้สูตรของ Cochran (1953) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ                
ทางสถิติท่ี .1 (ความเชื่อมั่น 90%)  ได้ตัวอย่างจากการคํานวณจํานวน 120 คน แต่เก็บข้อมูลจากตัวอย่างได้จริงเป็น
จํานวน 136 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ซ่ึงงานวิจัยน้ีมี
เครื่องมือสําหรับการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Personal factor) ของผู้บริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์จากกก 
ได้แก่ เพศสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ การเดินทาง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากกกของธุรกิจชุมชน คือ การเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง งบประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง
ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ  
  ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ของศิรประภา รัตนจันทร์ (2554) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                   
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หมอนสม็อคของกลุ่มแม่บ้านบ้านดง ตําบลม่วงไข่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์หมอนสม็อค ใน
เขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และแบบสอบถามของดาริน รุ่งกลิ่น (2552) ในงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
ข้อคําถามจํานวน 20 ข้อ ท่ีครอบคลุมส่วนประสมทางการตลาด (4 P) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นการวัดข้อมูลระดับ
อันตรภาคชั้น (Interval scale) ประกอบด้วยคําถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(Likert’s scale) 

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  วิธีการในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม  ประกอบด้วยสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกผู้วิจัยใช้หลักการ
วิเคราะห์โดยหลักตรรกะ (Logic) ในการเปรียบเทียบข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย จากน้ันเป็นขั้นตอนที่



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนจังหวัด
จันทบุรี 

 
เครื่องมือและวิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรี 

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ปีพุทธศักราช 2559  
1.2 ตัวอย่างคือ ผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน จากร้านจําหน่ายในอําเภอแหลมสิงห์และ

อําเภอท่าใหม่ โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเงื่อนไขในพิจารณาเพื่อใช้                       
ในการเลือกตัวอย่าง กล่าวคือ เงื่อนไขแรกตัวอย่างต้องเป็นผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน 1 ชิ้นขึ้นไป 
และเงื่อนไขที่สองต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เพราะถือได้ว่าเป็นช่วงอายุท่ีมีอยู่ในวัยทํางาน และเนื่องจากงานวิจัยน้ีมี
ข้อจํากัด 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูลท่ีมีเพียงสามเดือน คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงตุลาคมปีพุทธศักราช 2559 และประการที่สองเป็นข้อจํากัดด้านงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย อีกทั้งชุมชนไม่มีการบันทึก
ข้อมูลของผู้บริโภคอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนผู้บริโภคที่มีซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกจากธุรกิจชุมชน  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ
คํานวณขนาดตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรโดยใช้สูตรของ Cochran (1953) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ                
ทางสถิติท่ี .1 (ความเชื่อมั่น 90%)  ได้ตัวอย่างจากการคํานวณจํานวน 120 คน แต่เก็บข้อมูลจากตัวอย่างได้จริงเป็น
จํานวน 136 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ซ่ึงงานวิจัยน้ีมี
เครื่องมือสําหรับการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Personal factor) ของผู้บริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์จากกก 
ได้แก่ เพศสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ การเดินทาง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากกกของธุรกิจชุมชน คือ การเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง งบประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง
ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ  
  ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ของศิรประภา รัตนจันทร์ (2554) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                   
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หมอนสม็อคของกลุ่มแม่บ้านบ้านดง ตําบลม่วงไข่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์หมอนสม็อค ใน
เขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และแบบสอบถามของดาริน รุ่งกลิ่น (2552) ในงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
ข้อคําถามจํานวน 20 ข้อ ท่ีครอบคลุมส่วนประสมทางการตลาด (4 P) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นการวัดข้อมูลระดับ
อันตรภาคชั้น (Interval scale) ประกอบด้วยคําถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(Likert’s scale) 

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  วิธีการในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม  ประกอบด้วยสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกผู้วิจัยใช้หลักการ
วิเคราะห์โดยหลักตรรกะ (Logic) ในการเปรียบเทียบข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย จากน้ันเป็นขั้นตอนที่
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

443

 
 

5 
 

สอง คือ การนําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยการตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อให้คําถามทุกข้อครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้ตั้งไว้ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาในการสื่อสารซึ่งเป็น
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยการนําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบเนื้อหา
และภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร จากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะเพื่อให้แบบสอบถามมีความถูกต้องและตรงกับ
วัตถุประสงค์ท่ีศึกษาหลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อแนะนําและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์ความตรงเชิงพินิจ (Face validity) เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเป็นข้ันตอนสุดท้าย 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูลและมาตราวัด คือ สถิตินอนพาราเมตริก 

(Nonparametric Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วยการแจกแจง               
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)                    
การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher exact test) 

 
สรุปผลการวิจยั 
 การนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 56.6  โดยนิยม
ซ้ือเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ  35.08 และมีปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งประมาณ 1-3 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 
33.1  มีการกําหนดงบประมาณในการซื้อแต่ละครั้งเป็นเงิน 1,001 – 1,999 บาท คิดเป็น ร้อยละ 34.6 ส่วนพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า คือ ไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.4 และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 46.92 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริโภคสถานภาพและการศึกษา
ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ส่วนปัจจัยเพศ อายุ 
อาชีพ และรายได้ของผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกไม่แตกต่างกัน 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน พบว่า                  
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ      
ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้อยที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ 

ส่วนประสมการตลาด x̄ S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.13 .627 มาก 
2. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.82 .624 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.50 .757 มาก 
4. ด้านราคา 3.41 .776 ปานกลาง 

รวม 3.71 .696 มาก 
   

  จากตารางที่ 1 ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด (x̄ = 4.14,                    
SD. = .627) รองลงมาคือ ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (x̄  = 3.82, SD. = .624) และส่วนประสม
การตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้อยที่สุด (x̄ = 3.42, SD. = .776)   
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยขอนําเสนอในส่วนของประเด็นสําคัญท่ีพบจากผลของการวิจัย 
ดังนี้  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของผู้บริโภค พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณการซ้ือ  งบประมาณในการซื้อแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นการซ้ือผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย  พบว่า เพศชายและ
เพศหญิงมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   และเมื่อพิจารณาถึง
สถานภาพของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า สถานภาพโสดและสมรสมีพฤติกรรมการเคยซื้อผลิตภัณฑ์, 
ปริมาณการซื้อ และงบประมาณในการซื้อแต่ละคร้ังแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเมื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของผู้บริโภคกับวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานเองภายในครอบครัวกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  และผลของการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อและปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัย
พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ประเด็นเรื่องงบประมาณในการซื้อแต่ละครั้ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และบุคคลในครอบครัว/ญาติพ่ีน้องจะเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมหรือมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ซ้ือที่มีระดับอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ลําดับสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่างกันกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ประเด็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมหรือ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ พบว่ามีความแตกต่างกันในประเด็นบุคคลในครอบครัว/ญาติพ่ีน้องจะมีส่วน
ร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายประเด็นที่เป็นข้อค้นพบที่สําคัญ  กล่าวคือ ผลของการวิจัย                
ด้านสถานภาพของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า สถานภาพโสดและสมรสมีพฤติกรรมการเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์, ปริมาณการซ้ือและงบประมาณในการซื้อแต่ละครั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสาเหตุเป็นเพราะ
สถานภาพของผู้บริโภคเป็นปัจจัยด้านสังคม (Social factors) ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์สําหรับ
ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน  กล่าวคือ การมีครอบครัว ซ่ึงครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะสมาชิก
ครอบครัวประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มอ้างอิงแบบปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพล อีกท้ังยังมีประเด็นเรื่องบทบาทและสถานะ (Role and 
status) ของบุคคล กล่าวเป็นรูปธรรมคือ ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสก็จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงปริมาณ
การซ้ือและงบประมาณในการซื้อแต่ละครั้งแตกต่างจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด เป็นต้น และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุของผู้บริโภคกับวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า วัตถุประสงค์ด้านการซ้ือเพื่อใช้งานเองภายใน
ครอบครัวกับอายุท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงอายุของบุคคลจะทําให้
พฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์แตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวิตของตน รวมทั้งการบริโภคท่ีได้รับอิทธิพลหรือกําหนดโดยวัฎจักร
ชีวิตครอบครัว ซ่ึงประกอบไปด้วยลําดับขั้นตอนต่างๆ ควบคู่ไปกับสถานะทางการเงินและความสนใจในผลิตภัณฑ์
ตามปกติของแต่ละกลุ่มและบุคคลในช่วงอายุท่ีแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน                   
โดยปัจจัยด้านอายุมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ (มาลิณี ฤาชุตกุล, 2546) 

ลําดับต่อมาเป็นการอภิปรายในส่วนผลของการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์กับระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อด้านการเคยซ้ือผลิตภัณฑ์และด้าน
ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงยังพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
ด้านการซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับผู้อ่ืนในโอกาสต่างๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงผลการวิจัยท่ีผ่านมาที่เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากสินค้าของธุรกิจชุมชนกับระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษามี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างงานวิจัยที่สอดคล้องกับผลการวิจัยน้ีเช่น งานของศิรประภา 
รัตนจันทร์ (2554) มาลิณี ฤาชุตกุล (2546) เป็นต้น และเมื่อพิจารณาถึงผลของการวิจัยในส่วนของการเปรียบเทียบ
อาชีพที่แตกต่างกันของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ประเด็นเรื่องงบประมาณในการซื้อแต่ละครั้งแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติสาเหตุของความแตกต่างกันเป็นเพราะอาชีพที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มีสถานะทางเศรษฐกิจ 
(Occupation and economic circumstances) แตกต่างกัน กล่าวคือ อาชีพการงานของบุคคลหนึ่งๆ จะมีอิทธิพลต่อ
รูปแบบการบริโภค เช่น คนงานประเภทใช้แรงงานจะซ้ือเสื้อยืดใส่ทํางาน ซ้ืออาหารกล่องสําหรับม้ือเที่ยง เป็นต้น                     
การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลได้รับผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลน้ันอย่างมาก สถานะทางเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยรายได้ท่ีสามารถใช้จ่ายได้ (ระดับความม่ันคงและรูปแบบด้านเวลา) การออมและทรัพย์สิน (รวมทั้งอัตรา
ร้อยละของสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง) หนี้สิน อํานาจในการกู้ยืมและทัศนคติต่อ การใช้จ่ายและการออม จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงทําให้ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลการตัดสินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชน                       
(ตารางที่ 1) ซ่ึงในส่วนของผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของ
ธุรกิจชุมชน  สามารถอธิบายถึงสาเหตุท่ีส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากที่สุดเป็น
เพราะว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนําเอาวัสดุในท้องถิ่นมาแปรสภาพให้เป็น
สินค้าใหม่และมีรูปแบบใหม่ (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545) โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีทําจากต้นกก ตัวอย่างเช่น 
กระเป๋าใส่เอกสารรองเท้าเสื่อรองจานกล่องใส่กระดาษชําระ  ชุดรองจาน กล่องบุผ้าเหลี่ยม กล่องบุผ้ากลม หมวก ท่ีใส่
จดหมาย กล่องใส่ดินสอ ท่ีใส่ปากกา กล่องใส่ทิชชู ท่ีใส่ของอเนกประสงค์ เป็นต้น (นาวี เปลี่ยวจิตร์ และคณะ, 2553) 
ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสนองความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีจําหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์นี้เองที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า (Buying motive) สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ได้แก่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์เองเรียกว่าเป็น “สิ่งกระตุ้นทางการตลาด” (Marketing stimulus) สําหรับ    
การซ้ือผลิตภัณฑ์ ผลจากการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการพฤติกรรมการซื้อและ
การตัดสินใจของผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นที่ว่าส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อ การตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด    
(ฤดี ธีระวนิช, 2550; กอบแก้ว มะหะหมัด, 2552) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนมาก่อนส่วนใหญ่จะเดินทาง
กลับมาเพื่อซ้ือผลิตภัณฑ์อีก  ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจ
ชุมชนจนทําให้เกิดการบริโภคสินค้าซํ้า ท่ีเรียกว่าเป็น “ความภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty)” จากข้อค้นพบดังกล่าว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น พานิชจังหวัดจันทบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ควรใช้ข้อมูลชุดนี้ในการวางแผน
การตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคสินค้าจากต้นกกกลุ่มผู้บริโภคเดิมให้กลับมาซ้ือสินค้าใหม่ 

2. ข้อสรุปด้านพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์จากต้นกกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซ้ือผลิตภัณฑ์สําหรับเป็นของ
ฝากให้กับผู้อื่นในโอกาสต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น จึงควรใช้ผลการวิจัยในเรื่องนี้มาออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้นกกให้
มีความหลากหลายของรูปแบบมากข้ึน และเหมาะสมกับเทศกาลต่างๆ   โดยอาจเพิ่มข้อความ หรือรูปภาพท่ีแสดงถึง
โอกาสหรือเทศกาลต่างๆ อีกท้ังควรจัดเป็นชุดของผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ผู้บริโภคนิยมนําไปฝาก เช่น     
เป็นฝากญาติผู้ใหญ่หรือใช้เป็นของฝากผู้บังคบับัญชา เป็นต้น  

3. จากผลการวิจัยในเรื่องของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ต้นกกของ
ธุรกิจชุมชน ท่ีให้ข้อค้นพบว่าส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด ข้อค้นพบดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าลักษณะจําเพาะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจชุมชนทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือ
สินค้า ดังนั้นจึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกกท่ีหลากหลาย และผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ควรใช้



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ประโยชน์ได้หลายอย่าง (Multi-functional) และมีพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential product) อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ 2553 
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การศึกษาบทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา    
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

A study the leader roles in community’s economy management in 
Phranakhon Si Ayutthaya District, Phranakhon Si Ayutthaya Province 

แสงจิตต์   ไต่แสง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 
บทคัดย่อ 
  

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือศึกษาหลักการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method)  ระหว่างเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงสํารวจและการสัมภาษณ์เจาะลึก รวมท้ังการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม   กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ประธานกลุ่มธุรกิจชุมชนที่ทําหน้าท่ีในบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จํานวน 152 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่น 0.965 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  บทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่พบว่า บทบาทผู้นํา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดสามลําดับ ได้แก่ ประธานกลุ่มอาชีพมี
ความเป็นผู้นํา ผู้นํามีการวางแผนเกี่ยวกับสินค้าตลอดปี และผู้นํามีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
และสองลําดับสุดท้ายอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้นํามีการประยุกต์ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยต้นทุนต่ําหาง่าย  และผู้นํามีการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีหาได้จากท้องถิ่น  ส่วนการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดท้ังหมด ได้แก่  
ด้านการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย  ด้านการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจ  ด้านการหาแหล่งการจําหน่าย
สินค้าท่ีหลากหลาย  ด้านการจัดการระบบสินค้าให้ทันสมัย  และด้านการลงทุนโดยใช้ต้นทุนประหยัดโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
คําสําคัญ : บทบาทผู้นํา, การบริหาร, เศรษฐกิจชุมชน 

 
Abstract 

 
The objective of this research is to study the leader roles in community’s economy 

management in Phranakhon Si Ayutthaya District, Phranakhon Si Ayutthaya Province and to study 
principles of community’s economy management in Phranakhon Si Ayutthaya District, Phranakhon Si 
Ayutthaya Province. The research methodology is mixed methods research between quantitative and 
qualitative research. Survey research and in-depth interviews, including participatory observation. The 
samples are 152 of president of community business group perform community’s economy 
management in Phranakhon Si Ayutthaya District, Phranakhon Si Ayutthaya Province. The research 
instrument used is a five - rating scale questionnaire, which the researcher built the tool and pass validity 
check from the expert with the reliability of the questionnaire’s totaled   0.965. The statistical tools used 
for data analysis are percentage, mean and standard deviation.  

The result indicates that the average value of the most leader roles in community’s economy 
management is at the highest level of 3 levels: President of the occupational class has leadership, leader 
is planning about product all the year and leader has a product development planning. The last two 
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          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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leader roles are at a high level: leader are applying and modifying product by available low cost and 
leaders are using product to find from local. The average level of community’s economy management is 
at the highest level are a variety of products development, good business management, sell variety of 
product place, modern product management and investment with saved cost. Statistically significant at 
the .05 level. 
Keywords: leader roles, management, community’s economy 
 
บทนํา 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญต่อการบริหารประเทศเป็นอย่างมาก ในด้านการลงทุนใน
การขับเคลื่อนธุรกิจในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการลงทุนท่ีกําลังเติบโตให้มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ด้วยระบบและ
กลไกในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร  โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสําคัญต่อ
การบริหารจัดการธุรกิจภายในชุมชน  เนื่องจากความก้าวหน้าทางธุรกิจมีการนําด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและธุรกิจให้มีความหลากหลาย  อีกท้ังยังมีการให้ความสนับสนุนการผลักดันให้ธุรกิจมีการ
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบและกลไกในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน  โดยการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับ
ชุมชน  เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาผู้ประกอบการด้านบทบาทหน้าท่ีของผู้นํา
ในการวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาครัฐและนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจากนั้นการพัฒนา
ธุรกิจถือว่ามีบทบาทในการส่งเสริมความรู้  ทักษะ ความสามารถ ในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบด้วยการเรียนรู้            
การบริหารจัดการหน้าท่ีและบทบาทของผู้นําให้มีศักยภาพต่อการแข่งขัน ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยาย
ธุรกิจให้มีความเติบโตและต่อยอดการขับเคล่ือนธุรกิจให้มีศักยภาพรองรับระบบและกลไกที่ทันสมัย  เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554)  ซ่ึงภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนธุรกิจด้าน
แนวทางในการผลิตของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ให้มีบทบาทในการเป็นผู้นําในภาคธุรกิจชุมชนแนวใหม่ อีกท้ังยังมีการ
สร้างผู้ประกอบสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีการเรียนรู้และ
พัฒนาต่อยอดทางธุรกิจภายในชุมชน ด้วยการนํานวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการเรียนรู้
ธุรกิจภายในชุมชนและขยายต่อยอดไปยังแถบประเทศเพื่อนบ้านต่อไป  โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนผลักดัน
ผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้นําสมัยใหม่ด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยบทบาทหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ  ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในชุมชน  เพื่อต่อยอด
ธุรกิจของผู้ประกอบการและพัฒนาผู้ผลติในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต่างๆเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศไทย
ในการขับเคล่ือนธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งด้านบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการ
ชุมชน ด้านการลงทุน การขยายธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดและการบริการให้มีการ
พัฒนาที่มากขึ้นกว่าเดิม  ในการรองรับและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการที่พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลการการ
ขยายธุรกิจสืบไป 
 จากการพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยนั้น ยังคงมีการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการด้านองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างและการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสมกับประเภท
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  
ภายในประเทศและมีการวางแผนการขยายธุรกิจไปยังชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในประเทศไทย  ในการขับเคลื่อนธุรกิจและการบริการให้ได้รับมาตรฐานสากล ต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
บทบาทหน้าท่ีของผู้ประกอบในบทบาทของผู้นําเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ  รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการด้านบทบาทหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจ (สุรชัย ภัทรบรรเจิด, 2554) ด้านคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จของผู้ประกอบการ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นกับธุรกิจท่ีมุ่ง
ความสําเร็จ ในการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยผู้ประกอบการต้อง
มีการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปตามระบบและกลไกที่ตั้งไว้ ซ่ึงถือเป็นคุณลักษณะที่
สําคัญของผู้ประกอบการทางธุรกิจ ในการบริหารจัดการตามแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการเพิ่มทักษะความรู้ความชํานาญ
ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้ประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืน 
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ดังนั้ น  ผู้ วิ จัยจึ ง มีความสนใจศึกษาบทบาทผู้นํ า ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน  อํา เภอ
พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดการพัฒนาบทบาทหน้าท่ีของผู้นําในธุรกิจชุมชน  ให้มีการ
ขับเคลื่อนตามระบบกลไกภาครัฐภายใต้การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้นําด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

คําถามการวิจัย 
ผู้นํามีหลักการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คือ ผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญ (key informant) ซ่ึงใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(criterionbasedselection) โดยเลือกประธานกลุ่มธุรกิจชุมชนที่ปฏิบัติงานหน้าท่ีในการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 
2560  จํานวนทั้งหมด 30 คน ซ่ึงเป็นผู้นําธุรกิจที่มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญในการบริหารธุรกิจ และ
เป็นผู้ท่ีให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จภายในชุมชน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและเป็นกลุ่มผู้บริหารธุรกิจชุมชน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามซึ่งมีท้ังคําถามลักษณะปลายปิด (Close –ended  

questions) และคําถามปลายเปิด ( Open –ended  questions)  โดยส่วนของคําถามปลายปิด ประกอบด้วย แบบที่
ให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อตอบที่กําหนด  โดยผู้วิจัยทําการกําหนดโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 2  
ดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามบทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน  อําเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามหลักการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะพัฒนาแบบสอบถามโดยมีการทดสอบเครื่องมือวิจัยได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย จะใช้การทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) 
คือ  

การตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหาเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนของผู้บริหารหรือผู้นําธุรกิจโดยตรง  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเหมาะสม ด้านภาษา จากนั้น
นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัย จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อความเหมาะสมของแบบสอบถาม 

การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เมื่อได้สอบถามท่ีมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – Out) กับกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงและมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 
ชุด หลังจากนั้นนําค่าท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ อัลฟา ครอนบาค (Cronbach's 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.965 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อยืนยันและอธิบาย
รายละเอียดโดยใช้วิธีการศึกษา  2 รูปแบบ ดังนี้ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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1. การสัมภาษณ์เจาะลึก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก คือวิธีการสัมภาษณ์ท่ีจะใช้ในการวิจัยในครั้งนึ้ ชึ่งมีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ 

แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) โดยอาศัยแนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
ซ่ึงถือว่าเป็นเครื่องมือในรูปแบบต่างๆที่นําใช้ในการสัมภาษณ์ คือการสัมภาษณ์เจาะลึก(In-depth Interview) เป็นการ
ใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก โดยกําหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key – Informants)  

2.  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
ประสบการณ์จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้นําด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ผู้วิจัยได้สังเกต

พฤติกรรมของผู้นําหรือเจ้าของธุรกิจ ด้านการบริหารและการพัฒนาธุรกิจชุมชนในด้านต่างๆ  ได้แก่  การบริหาร  การ
จัดการ การพัฒนา และการวางแผน เพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตไปปรับปรุงพัฒนาและนําผลท่ีได้จากการสังเกต             
ซ่ึงสามารถนําผลไปตอบวัตถุประสงค์ได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจะดําเนินการไปพร้อมๆกัน ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัย

กระทําโดยใช้คําถามการวิจัยเป็น แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล คือ (1) บทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน  
อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) หลักการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแยกประเด็น (thematic analysis) 

การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)  
การวิจัยครั้งนี้ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) และด้านวิธีการรวบรวม

ข้อมูล (methodology triangulation) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใช้อย่างได้ผล คือ  
- การตรวจสอบแหล่งเวลาเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ดังนั้นผู้วิจัยทําการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในสัปดาห์ท่ี 2, 5 และ 8 ของการลงพื้นที่ในชุมชน 
 - การตรวจสอบแหล่งสถานที่ เป็นการ ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ต่างสถานที่จะเหมือนกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้วิจัยทํา

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในพื้นทีท่ีมีการประกอบธุรกิจชุมชน ใน อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- การตรวจสอบแหล่งบุคคลเป็นการตรวจสอบว่าถ้าผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะ เหมือนเดิมหรือไม่ ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมในการวิจัยจํานวนทั้งหมด 152 คน 
 - การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ รวบรวมข้อมูล (methodology triangulation) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน โดยใช้การ สังเกตการบริหารงานของผู้นําธุรกิจชุมชน 
 

ผลการวิจัย 
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาบทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน  อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า บทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลดังนี้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านบทบาทของผู้นําส่วนใหญ่ในภาพรวม พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  ( X   = 4.22, SD= 0.57)  ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ผู้นํามีการวางแผนเกี่ยวกับสินค้า
ตลอดปี  ( X  = 4.48 , SD= 0.70 ) รองลงมาประธานกลุ่มอาชีพมีความเป็นผู้นํา  ( X  = 4.50 , SD= 0 .75) และลําดับ
สุดท้ายคือ ผู้นํามีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณท์   ( X   = 4.30, SD = 0.79) และสองลําดับสุดท้ายอยู่ในระดับมาก ได้แก่  
ผู้นํามีการประยุกต์ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยต้นทุนต่ําหาง่าย ( X   = 3.98, SD = 0.96)   และผู้นํามีการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีหา
ได้จากท้องถิ่น ( X   = 3.86, SD = 1.11)  ส่วนการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ส่วนใหญ่ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกระดับ ( X  = 4.32 ,  SD= 0 . 64) ได้แก่  ด้านการหาแหล่งการจําหน่ายสินค้าท่ีหลากหลาย  ( X  = 4.39,  SD= 
0.84) ด้านการบริหารจัดการท่ีดีเกี่ยวกับธุรกิจ ( X  = 4.34 , SD= 0 .74) ด้านการหาแหล่งการจําหน่ายสินค้าท่ี
หลากหลาย ( X  = 4.32,  SD= 0 .88)   ด้านการจัดการระบบสินค้าให้ทันสมัย ( X  = 4.29 , SD= 0 .85)  และการ
ลงทุนโดยใช้ต้นทุนประหยัด ( X  = 4.26 , SD= 0 .83)  ตามลําดับ  

สําหรับผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยสรุปสาระสําคัญได้ ดังต่อไปนี้ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 การวิเคราะห์บทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนอําเภอพระนครศรีอยุธยา  พบว่า   ด้านบทบาท
ของผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ควรมีการวางแผนการพัฒนาด้านผลิตให้เป็นระบบ เพื่อจัดสรรทรัพยากร
มนุษย์ในด้านต่างๆให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในการรองรับการบริหารจัดการระบบกลไกภายใน
ชุมชน  อีกท้ังการประยุกต์ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของผลิตภัณฑ์ท่ีหาได้จากท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์  นอกจากนั้นยังมีการประยุทธ์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน  

 
อธิปรายผลการวิจัย 

บทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน มีผลให้ประธานกลุ่มอาชีพมีความเป็นผู้นําสูงด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจให้ประสบความสําเร็จซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรชล ตันอุด ( 2552 : บทคัดย่อ) ผู้นําชุมชนสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งแบบย่ังยืน สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนารายได้ให้กับชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม
การทํากิจกรรมร่วมกัน  ซ่ึงผู้นํามีการตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการธุรกิจของชุมชนอย่างชัดเจน   
ซ่ึงสอดคล้องกับ กนกภรณ์ อ่วมอาจ และคณะ (2553) ด้านภาวะผู้นํามีการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัฒนา
แผนงานในสายอาชีพสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายเสถียร ดีแป้นและเพ็ญประภา  เพชรบูรณิน (2552) เกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจเน้นการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและการยกระดับรายได้ อีกท้ังผู้นําพัฒนาทักษะในการประยุกต์
ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เกิดความทันสมัยซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของ หัสดี  ขวัญไตรรงค์  (2555: 15) การ
พัฒนาศักยภาพการมีวิสัยทัศน์ ท่ีสามารถแสวงหาวิธีการสนับสนุนจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนมีการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ  ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  ธันยมัย เจียรกุล (2556: 118-133) การพัฒนาฝีมือแรงงานและการบริหารจัดการตลาด การสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน พร้อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้าหมายและช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุ่มกลุ่มเป้าหมายใน
ต้นทุนที่ต่ําท่ีสุด  และการพัฒนานําเทคโนโลยีควบคู่กับการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ และการบริหารจัดการแหล่งเงินทุน เพื่อ
เป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศต่อไป               
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพ สุทธิรักษ์ (2551) ในการส่งเสริมการตลาดในหลายรูปแบบ การจัดการระบบสินค้าให้
ทันสมัยสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา  มลิวงค์ และขจรศักด์ิ  วงศ์วิราช (2554) แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
ให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยได้รับคําแนะนําจากหน่วยงาน ควรมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจชุมชนประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Crowe J. A. (2006) การนํากลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในวอชิงตันโดย
การศึกษาธรรมชาติและทุนทางสังคมพบว่าการที่คนในชมชนรู้จักประหยัดจะทําให้ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน 
 ผลจากการทดสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)  ผู้นําต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการ
ระบบงานทางธุรกิจ  การจัดการระบบงานให้ดูทันสมัย สอดคล้องกับ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551: 74-75) การริหาร
งานตามเป้าหมายแบบมุ่งงานเน้นความสัมพันธ์และกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการงานให้เป็นระบบ และการ
วางแผนตลาดในการส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สมาชิกในกลุ่มและสามารถรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบ
ความสําเร็จ  ดังนั้นผู้นําจึงมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสมาชิกให้เกิดการพัฒนากลุ่มอาชีพ นอกจากนั้นจากการสังเกต
จากเหตุการณ์สภาพแวดล้อมควรมีพัฒนาการมีส่วนร่วมในการประชุมแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบซ่ึงสอดคล้อง
งานวิจัยของ สัญชัย ขจรเวหาศน์ (2555) การไกล่เกลี่ยและการสร้างความสามัคคี   เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก
ในชุมชนและเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสุงสุด  และการบริหารจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนารูปแบบและ
การศึกษาแหล่งข่าวสารทางเว็บไซด์และจากตําราหนังสือในการพัฒนาธุรกิจชุมชน โดย่วเสริมการศึกษาดูงาน การพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์และการวางแผนการบริหารจัดการระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า  บทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนอําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  พบว่า ด้านบทบาทผู้นําเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน  ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มอาชีพในชุมชนต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการพัฒนาการฝึกอบรมด้านธุรกิจชุมชน  การส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการบริหารการผลิต การจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านการตลาด และการจัดการด้านการเงินและบัญชี จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงอย่าง
มืออาชีพ และมีประสบการณ์เฉพาะด้านขององค์ประกอบต่างๆในการจัดการธุรกิจชุมชน โดยใช้วิทยากรจากภาครัฐ 
และเอกชนด้วยเทคนิคการถ่ายทอดให้กลุ่มอาชีพในชุมชน ซ่ึงเป็นชาวบ้านให้มีความเข้าใจและนําไปใช้ ในการจัดการ
ธุรกิจชุมชนได้จริง เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้รัฐบาลของประเทศไทยควรมีความชัดเจนในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนอย่างแท้จริงเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้มีการขยายการให้
ความช่วยเหลือครอบคลุมถึงกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอาชีพที่มีนายทุนเจ้าของคนเดียวแต่จ้างคนใน
ชุมชนมารับจ้างผลิตแต่ จัดต้ังเป็นกลุ่มอาชีพท่ีรัฐให้ความช่วยเหลือ จึงย่ิงทําให้การพัฒนากลุ่มอาชีพที่เกิดจากการรวมตัว
ของ คนในชุมชนอย่างแท้จริงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนระดับ ฐานรากของ
ประเทศต่อไป 

การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน พบว่า กลุ่มอาชีพในชุมชนควรศึกษาหลักการบริหารจัดการระบบธุรกิจให้มี
ความทันสมัยตามหลักการบริหารจัดการต้นทุนแบบพอเพียง โดยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองให้เกิดความสมดุลในการ
จัดการธุรกิจชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการส่งเสริมและสนับสนุน   การถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าไปยัง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ภายในชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุภายในชุมชนให้มีรายได้เลี้ยงชืพ  อีกท้ังมีการวางแผนจัดการ
ธุรกิจในชุมชนไม่ให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนด้วยความรู้และคุณธรรมอย่างแท้จริง  
เนื่องจากกลุ่มอาชีพภายในชุมชน มีการจัดซ้ือวัตถุดิบมากเกินไปสําหรับใช้ในการผลิตโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า หรือ
ทําการผลิตสินค้าในปริมาณท่ีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ท้ังนี้การจัดต้ังกลุ่มอาชีพที่ทําธุรกิจอยู่
ในชุมชนจะมีนายทุนเพียงคนเดียวเข้ามาบริหารจัดการทุกด้าน และจ้างชุมชนผลิตออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตามการจัดการ
ธุรกิจชุมชนได้นําประเด็นความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาใช้ในการตัดสินใจดํานินการธุรกิจชุมชนทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการการผลิตและการจัดการการตลาด ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือหน่วยงาน อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับการวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบ การสต๊อกวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า การหาแหล่งการจําหน่ายสินค้า บริหารจัดการและการจัดการระบบสินค้าให้ทันสมัย โดยการลงทุน
ประหยัดจะนําไปสู่การจัดการธุรกิจท่ีทําให้ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้นตามแนวทางในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชน เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

บทบาทผู้นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้  
1. ผู้นําต้องพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนการขยายธุรกิจให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้นําต้องส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจให้สมาชิกในกลุ่มสามารถสร้างศักยภาพในการส่งเสริมอาชีพ 

อย่างย่ังยืนต่อไป 
3. ผู้นําต้องพัฒนาทักษะความรู้ความชํานาญในการบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพต่อไป 
4. ผู้นําต้องส่งเสริมธุรกิจแบบใหม่ๆด้วยระบบดิจิตอลตามนโยบายของรฐัที่ให้การสนับสุนธุรกิจชุมชน 
5. ผู้นําต้องพัฒนาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนํามาต่อยอดธุรกิจชุมชน 

 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 
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สรรพสามิตใหม่กับการบริโภคของคนไทย 
New Excise on Thai People Consumption  

อุบล  ไม้พุ่ม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

บทคัดย่อ 
 

  บทความทางวิชาการนี้เป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) มาดําเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทําเป็นบทความทางวิชาการ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
ใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ทําให้รัฐมีรายได้เพิ่มข้ึน การขึ้นภาษีดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภคท่ีวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีวิธีใหม่ จากราคาหน้า
โรงงานมาเป็นการจัดเก็บจากราคาขายปลีก โดยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทําให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและ
รายได้ของรัฐเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างมาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้เป็นสากล สินค้าประเภทเหล้า เบียร์ ไวน์ และบุหรี่ ได้รับ
ผลกระทบมากกว่าสินค้าอ่ืนๆ ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทําให้ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้น เป็นการลดการบริโภคในทางอ้อม
เพ่ือสุขภาพของคนไทยได้จํานวนหนึ่ง แต่ไม่สามารถแกป้ัญหาการติดเหล้าและบุหรี่ของคนไทย เพราะคนที่ดื่มและสูบเป็น
ประจํายังคงบริโภคกันอยู่เหมือนเดิม และปริมาณคนดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่หน้าใหม่ก็เพิ่มข้ึน การลดปริมาณคนดื่มเหล้า
และสูบบุหรี่คงต้องรนณรงค์หรือปลูกฝังแนวคิดในการดูแลสุขภาพของตนเองกับคนรุ่นใหม่เช่นกัน ผลลัพธ์ท่ีชัดเจนคงต้อง
ติดตามในแต่ละปีต่อไป เพราะการขึ้นภาษีสรรพสามิตในระยะแรกจะไม่เพิ่มภาระภาษีมากนัก แต่ในระยะที่ 2 หลังจาก  
2 ปี ภาระจะเพิ่มขึ้นและปรับภาษีสรรพสามิตทุก 2 ปี จนถึงปี 2566  
คําสําคัญ:  สรรพสามิตใหม่, การบริโภค 
 

Abstract 
 
 This article was a documentary research using secondary data in collecting information,  
analyzing data and writing the article. The new excise tax Act of 2560 B.E. was officially become 
In effect on 16th September 2560 B.E. which increase the government revenue. Such tax increase 
impacted relevant industries and consumers who worried about the new method of tax collection 
which collected from retail price instead of ex-factory price excluding value added tax. This method 
led to a fair tax imposing and increase of government’s revenue as well as set a universal standard in 
tax collection. Commodities of alcohol, beer. wine and cigarette were affected more than other kinds 
of goods because their prices were increased which made the consumers spend more money. Which 
indirectly reduced consumption and promote good health for a number of Thai people. However, it 
could not solve alcohol; and cigarette addiction problem in Thai people. Because those who 
regularly drank alcohol and smoked cigarette still did the same. The number of new drinkers and 
smokers also increased. In order to decrease number of drinkers and smokers, it might need to 
launch campaign or indoctrinate self-health care for new generation as well. The clear results to be 
tracked further each year because the excise tax was not increased much burden in the first phase, 
but, in the second phrase; after two years, the burden would be raised and the excise tax would be 
adjusted every two years until 2566 B.E.   
Keywords: New Excise, Consumption 
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บทนํา 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่เป็นการเก็บภาษีท่ีเป็นธรรม และเพื่อสุขภาพของประชาชน เป็นประเด็นที่ถูก

กล่าวถึง เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภาษีสรรพสามิตโดยการรวมกฎหมายจาก 46 ฉบับ เป็นพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ .ศ . 2560 ท่ีต้องการลดความซ้ําซ้อนและการบังคับใช้กฎหมายจํานวนมากให้มีความคล่องตัว                     
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป การข้ึนภาษีดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภคท่ีวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีวิธีใหม่ จากราคาหน้า
โรงงานมาเป็นการจัดเก็บจากราคาขายปลีก โดยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทําให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและ
รายได้ของรัฐเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างมาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้เป็นสากล 

 
วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการ 
           การศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ของคนไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลกระทบต่อผู้บริโภค และผู้ผลิต
ในแต่ละภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต วิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการเก็บภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกับต่างประเทศ และเพื่อให้เก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            การทําบทความทางวิชาการครั้งนี้เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการในสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตในอัตราใหม่อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคของคนไทย ถึงแม้ว่าสินค้าท่ีจัดเก็บสรรพสามิตเหล่านี้จะเป็น
สินค้าฟุ่มเฟือยหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไปในการจัดหา
รายได้ของรัฐโดยใช้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้  
 
วิธีการศึกษา 
            การจัดทําบทความวิชาการ “สรรพสามิตใหม่กับการบริโภคของคนไทย” เป็นการวิจัยด้านเอกสาร 
(Documentary Research) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น 
หนังสือ งานวิจัย บทความ ประกาศของกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และการสืบค้น
ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตจากคําสําคัญ บทความหรือบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินและบทวิเคราะห์บริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว นํามาสังเคราะห์ข้อมูล จัดทําเป็นบทความทาง
วิชาการ 
 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง เรียกเก็บจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ผู้นําเข้าสินค้าท่ีผลิตขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่รัฐบาล
เห็นสมควรว่าสินค้าและบริการนั้นควรที่จะรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เนื่องจากจัดเป็นสินค้าและบริการท่ีฟุ่มเฟือย หาก
ประชาชนไม่บริโภคสินค้าหรือรับบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อน ภาษีสรรพสามิตนอกจาก
จะจัดเก็บจากสินค้าและบริการดังกล่าวแล้ว ยังจัดเก็บรวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ อีกด้วย (สมคิด 
บางโม, 2559: 362) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต ผู้นํา
เข้าสินค้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ บันเทิงหรือหย่อนใจ เสี่ยงโชค กิจการที่ได้รับอนุญาต
หรือสัมปทานจากรัฐ และกิจการบริการอ่ืนๆ และผู้อ่ืนตามท่ีกฎหมายสรรพสามิตกําหนด การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. เป็นรายได้ของรัฐบาล 
    ภาษีสรรพสามิตเป็นแหล่งรายได้ท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของรัฐบาล นอกจากภาษีสรรพากรและภาษีศุลกากร 
รัฐบาลนํารายได้ท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บมาใช้เพื่อการดําเนินงานตามปกติ 
 2. เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภค 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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    ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นต่อการดํารงชีพของประชาชน ผู้ท่ีมีรายได้
สูงเท่านั้นที่จะบริโภคได้ ฉะนั้นจึงเป็นการควบคุมการบริโภคของประชาชนได้ทางหนึ่ง 
 3. เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
    ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นต่อการดํารงชีพ บุคคลท่ีจะต้องรับภาระ
ภาษีสรรพสามิตจัดเป็นผู้มีรายได้สูง เมื่อมีรายได้สูง ก็มีความสามารถในการเสียภาษี ท้ังนี้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ในสินค้าและบริการมีท้ังหมด 21 รายการ ดังนี้ สุรา ยาสูบ ไพ่ น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน เครื่องดื่ม รถยนต์ (รถยนต์นั่ง 
รถยนต์โดยสาร ท่ีมีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน รถยนต์ดัดแปลง) รถจักรยานยนต์ (ชนิด 2 จังหวะ และชนิด 4 จังหวะ) เครื่อง
ไฟฟ้า (โคมไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 72,000 บีทียู) เรือ พรมและสิ่งทอปูพ้ืน แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์เครื่อง
หอมและเครื่องสําอาง แก้วและเครื่องแก้ว สารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ CFC สถานบริการ (สนามม้า สนามกอล์ฟ 
สถานอาบอบนวด ไนต์คลับและดิสโก้เธค  กิจการโทรคมนาคม 
 
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เป็นการปฏิรูป
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต รวมทั้งการจําหน่ายไพ่ สุรา สูบ จํานวน 46 ฉบับ ให้เป็นกฎหมายฉบับใหม่เพียง 
1 ฉบับ เพื่อลดความซ้ําซ้อนและการบังคับใช้กฎหมายให้มีความคล่องตัว ปรับปรุงข้อกฎหมายให้ชัดเจน 
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
แบบใหม่ ทําให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นสากล และลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้กฎหมายภาษีสรรพสามิต
ใหม่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการจัดเก็บภาษีได้ท้ังระบบ และทําให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สาระสําคัญและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการได้แก่  
 1. ฐานในการคํานวณภาษีด้านราคา จากเดิมคิดราคาตามราคาขายช่วงสุดท้ายเป็นราคาขายปลีกแนะนํา ซ่ึง
เป็นราคาจําหน่ายแก่ผู้บริโภคท่ัวไปในตลาดปกติ 
  คําว่า “ราคาขายปลีกแนะนํา  (Recommended Retail Price) หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนําท่ีผู้
ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นําเข้าประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป โดยเป็นราคาที่ผู้ผลิตกําหนดเป็นราคาขาย
สุดท้ายท่ีผู้บริโภคซ้ือ ณ จุดขายปลีก แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยราคาขายปลีกแนะนํา จะคํานวณจาก 
    1.1 ต้นทุนการผลิต 
    1.2 ค่าบริหารจัดการ 
    1.3 กําไรมาตรฐาน 
    1.4 ต้องไมต่่ํากว่าราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ 
 2. อัตราภาษีท่ีเรียกเก็บยังคงเป็น 2 อัตรา แต่เปลี่ยนจากการเน้นเก็บตามมูลค่าสินค้ามาเป็นเน้นการจัดเก็บ
ตามปริมาณแล้วแต่อัตราใดจะคิดภาษีได้เงินสูงกว่า 
 
ผลกระทบต่อสินค้า 
 การเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อสินค้าหลายประเภท เช่น สุรา ไวน์ เบียร์ยาสูบ 
เครื่องดื่ม เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการเก็บภาษีจากราคาขายปลีกแนะนํา สินค้าแต่ละประเภทจึงได้แต่คาดการณ์
ราคาขายที่จะเพิ่มขึ้น เช่น  
 บุหรี่  
 ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบุหรี่มวนเล็กหรือมวนใหญ่ต้องเสียภาษีม้วนละ 1.20 บาท ซ่ึงเป็น
การจัดเก็บภาษีตามปริมาณ จากนั้นให้ใช้ราคาขายปลีกมาเป็นเกณฑ์อ้างอิง หากต้ังราคาขายปลีกสูงกว่าราคา 60 บาท
ต้องเสียภาษี 40% ของมูลค่า แต่ถ้ากําหนดราคาขายปลีกตํ่ากว่า 60 บาท ให้เสียภาษีในอัตรา 20% ของมูลค่า เป็นเวลา 
2 ปีนับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ หลังจากนั้นจึงปรับในอัตรา 40% ของมูลค่าเท่ากันไม่ว่าจะขายปลีกในราคาใดก็ตาม  
 ปัญหาที่ตามมาคือ ผู้ขายปลีกคนสุดท้ายจะขายในราคาเท่าใด ต้องให้ย่ีปั่ว ซาปั่ว ต้นทาง เป็นผู้กําหนดราคา
ขายปลายทาง ซ่ึงหลังจากวันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมาบุหรี่มีราคาขายตามภาพที่ 1-4 ดังนี้ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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หลังการป
งฟิลลิป มอร์ริส 
โรงงานยาสูบให
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ภาพที
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 4. สายฝน 90 ราคาเดิม 86 บาท ราคาใหม่ 95 บาท (ปรับขึ้น 9 บาทต่อซอง) 
 5. กรองทิพย์ 7.1 ซองแดงและซองเขียว ราคาเดิม 68 บาท ราคาใหม่ 90 บาท (ปรับขึ้น 22 บาทต่อซอง) 
 6. วันเดอร์ รสอเมริกันและรสเมนทอล ราคาเดิม 63 บาท ราคาใหม่ 60 บาท (ลดลง 3 บาทต่อซอง) 
 7. เอสเอ็มเอส ซองแดงและซองเขียว ราคาเดิม 51 บาท ราคาใหม่ 60 บาท (ปรับขึ้น 9 บาทต่อซอง) 
 8. โกลด์ ซองแดงและซองเขียว ราคาเดิม 45 บาท ราคาใหม่ 60 บาท (ปรับขึ้น 15 บาทต่อซอง) 
 9. ไลน์ 7.1 ซองแดงและซองเขียว ราคาเดิม 40 บาท ราคาใหม่ 60 บาท (ปรับขึ้น 20 บาทต่อซอง) 
 10. ไลน์ ซองแดงและซองเขียว ราคาเดิม 43 บาท ราคาใหม่ 60 บาท (ปรับขึ้น 17 บาทต่อซอง) 
 

 
 

ภาพที่ 3 ราคาจําน่ายบุหรี่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 
ท่ีมา (https://thestandard.co/cigarette-tax-price/, 16 กันยายน 2560) 

 
 ด้านฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ผู้นําเข้าบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อมาร์ลโบโร และแอล แอนด์ เอ็ม ปรับ
ราคาดังนี้ 
      1. มาร์ลโบโร ธรรมดา ท้ังซองอ่อนและซองแข็ง ปรับราคาเพิ่มข้ึน 20 บาท จากเดิม 125 บาท เปลี่ยนเป็น 145 
บาท 
      2. มาร์ลโบโร เซเว่น ปรับราคาเพิ่มข้ึน 17 บาท จากเดิม 98 บาท เปลี่ยนเปน็ 115 บาท 
      3. แอล แอนด์ เอ็ม ธรรมดา ท้ังซองอ่อนและซองแข็ง ปรับราคาเพิ่มข้ึน 12 บาท จากเดิม 87 บาทเปลี่ยนเป็น 
99 บาท 
      4. แอล แอนด์ เอ็ม 7.1 ซองอ่อน ปรับราคาลดลง 12 บาท จากเดิม 72 บาท เปลี่ยนเป็น 60 บาท 
      5. มาร์ลโบโร อาร์กติก แบล็ก และเพอร์เพิลซองแข็ง (แบบมีแคปซูล) ใช้ราคาเดิมคือ 165 บาท โดยราคาใหม่นี้
จะมีผลต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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ภาพที่ 4 ราคาบุหรี่ของบริษัทดีลอนที่มา (มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, 2557) 
ท่ีมา (https://thestandard.co/cigarette-tax-price/, 16 กันยายน 2560) 

 สุรา 
 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราไม่ได้จัดเก็บตามมูลค่าหรือราคา แต่จะจัดเก็บจากดีกรีหรือความแรงของ
แอลกอฮอล์ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการดูแลสุขภาพของประชาชน และมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ี
เก็บภาษีจากราคาหน้าโรงกลั่น มาเป็นตามราคาขายปลีก หลักการจัดเก็บภาษีดังกล่าว 
จะมีผลทําให้สุราที่มีดีกรีสูง เช่น  
 เหล้าขาว ถูกจัดเก็บภาษีสูงขึ้น 0.80-3.50 บาท/ขวด  
 สุรากลั่นในประเทศ ขนาดขวด 700 มิลลิลิตร 28 ดีกรี ปรับขึ้น 8-30 บาท/ขวด 
 สุรากลั่นในประเทศ 40 ดีกรี ปรับขึ้น 30 บาท/ขวด 
 สุรานําเข้าราคาสูง ปรับลดลง 2-20 บาท/ขวด 
 เบียร์กระป๋องปรับขึ้น 0.50 บาท/กระป๋อง 
 เบียร์ขวด ปรับขึ้น 2 บาท/ขวด 
 ไวน์ จะจัดเก็บจากราคาขายปลีก โดยราคาท่ีต่ํากว่าขวดละ 1,000 บาท จะมีอัตราการจัดเก็บถูกกว่าไวน์ท่ีมี
ราคาเกินกว่า 1,000 บาท/ขวด และไม่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นไวน์ท่ีผลิตในประเทศหรือนําเข้าจากตา่งประเทศ 
 เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงไม่มีแอลกอฮอล์ 
 การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณความหวานของเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ก็เพื่ออยากให้ประชาชน
ตระหนักถึงผลต่อสุขภาพร่างกาย 
 น้ําผัก ผลไม้ ปรับเพิ่มขึ้น 0.06-054 บาท/ลิตร 
 ชาเขียวปรับเพิ่มขึ้น 1.13-2.05 บาท 
 เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ปรับเพิ่มขึ้น 0.32-0.90 บาท ยกเว้น ขนาด 150 ซีซี ปรับลดลง 0.11 บาท 
 น้ําอัดลมน้ําตาลน้อย ปรับลดลง 0.25-0.36 บาท น้ําอัดลมนํ้าตาลปกติปรับขึ้น 0.13-050. บาท 
 เครื่องดื่มแบบผง ไม่ถูกจัดเก็บภาษี 
 รถยนต์ 
 ขณะนี้ค่ายรถยนต์หลายค่ายต่างก็พยายามทํางานอย่างหนักเพื่อปรับตัวและรับกับโครงสร้างภาษีท่ีเปลี่ยนแปลง 
แม้ว่าโดยรวมอัตราภาษีจะลดลง แต่ต้องไม่ลืมว่า อัตราท่ีลดลงไปนั้น คิดจากฐานภาษี ไม่ใช่หน้าโรงงานเช่นเดิม นั่น
หมายความว่า ฐานราคาที่นําไปคํานวณจากภาษีจะสูงขึ้น ทําให้ค่ายรถยนต์หลาย ๆ ค่ายต้องทําการบ้านอย่างหนักท่ีจะ
ปรับราคาหรือไม่ปรับข้ึนราคาจําหน่ายให้ดี ท้ังนี้ เชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะยังคงรักษาราคาจําหน่ายเดิม ไปอีก
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ระยะ หากจะได้เห็นการปรับราคาจําหน่ายรถยนต์โดยรวม ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะได้เห็นในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า 
การปรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์มีรายละเอียดดังปรากฏในภาพประกอบที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 

ท่ีมา (https://www.prachachat.net/motoring/news-42910, 16 กันยายน 2560) 

 การขึ้นภาษีสรรพสามิตคร้ังนี้กรมสรรพสามิตได้แจ้งว่า สินค้าท่ีจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตในระยะแรกจะไม่
เพ่ิมภาระภาษีมากนัก แต่ในระยะที่ 2 หลังจาก 2 ปี ภาระจะเพิ่มข้ึนและปรับภาษีสรรพสามิตทุก 2 ปี จนถึง ปี 2566 
 
ผลกระทบต่อผู้บริโภค 
 ภายหลังจากโครงสร้างภาษีสรรพสามิตประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา รัฐย่อมมีรายได้เพิ่มข้ึน
แน่นอน แต่ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้นกว่าเดิม การขึ้นราคามีผลทําให้นักด่ืมต้องจ่ายเงินเพิ่มข้ึน ปริมาณการดื่มสุราอาจ
ลดลงบ้างเช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่ ซ่ึงโรงงานยาสูบก็ยังแสดงออกถึงความกังวลในรายได้ท่ีอาจหายไป กว่า 7,000 ล้านบาท 
จากโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ 
 ภาษีเหล้า เบียร์ บุหรี่ ท่ีมักพูดว่าเป็นภาษีบาปน้ัน องค์กรอนามัยโลก (WHO) แนะนําให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
นําไปใช้โดยอ้างอิงจากงานวิจัยในประเทศต่าง ๆ ท่ีเชื่อถือได้ สําหรับการดื่มสุราท่ีองค์การอนามัยโลกแนะนําว่าเป็น Best 
Buy หรือมาตรการที่ทําได้ง่ายท่ีสุด ใช้ได้ผลมากท่ีสุด ด้วยต้นทุนที่ต่ําท่ีสุด ประกอบไปด้วย 3 มาตรการ 
      1. มาตรการเรื่องการเข้าถึง เช่น ลดช่องทางจัดจําหน่าย ลดเวลาจัดจําหน่าย หรือจัดโซนนิ่งสถานที่จัด
จําหน่าย  
      2. มาตรการด้านภาษีและราคา หรือการใช้กลไกตลาดเพื่อทําให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีราคาแพงขึ้น เพื่อ
ลดความต้องการซื้อลง  
      3. มาตรการด้านการตลาด เช่น การห้ามโฆษณา ห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือแม้แต่ห้ามโพสต์ภาพที่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ส่วนมาตรการลดการบริโภคบุหรี่ท่ีองค์การอนามัยโลกแนะนําว่าเป็น Best Buy มีท้ังหมด 4 มาตรการ 
ประกอบด้วย  
       1. ขึ้นภาษี  
       2. ห้ามโฆษณา ส่งเสริมการขาย 
       3. ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ 
       4. การเตือนพิษภัยและการรณรงค ์
 ซ่ึงมาตรการด้านภาษีถือเป็น Best Buy อันดับ 1 ท่ีองค์การอนามัยโลกแนะนํา จากมาตรการส่วนหนึ่งดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้นํามาปรับใช้ โดยการออกกฎหมายควบคุมแต่ละประเด็น โดยเฉพาะการขึ้นภาษีสรรพสามิตท่ี
มีการปรับเปลี่ยนมาอย่างตอ่เนื่องในสินค้าแต่ละประเภท แต่เมื่อนํามาใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ท่ีชัดเจนแค่ไหนด้านสุขภาพของ
ประชาชน และการเก็บภาษีท่ีเป็นธรรม ยังคงเป็นคําถามท่ีต้องติดตามผลกันต่อไป 
  
บทสรุป 

การข้ึนภาษีสรรพสามิตใหม่รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคในราคาที่สูงขึ้น 
สินค้าเหล้า เบียร์ ไวน์ และบุหรี่ ได้รับผลกระทบมากกว่าสินค้าอ่ืน ๆ ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทําให้ผู้บริโภคต้องจ่ายแพง
ขึ้น เป็นการลดการบริโภคในทางอ้อมเพื่อสุขภาพของคนไทยได้จํานวนหนึ่ง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาการติดเหล้าและบุหรี่
ของคนไทย เพราะคนที่ดื่มและสูบเป็นประจํายังคงบริโภคกันอยู่เหมือนเดิม และปริมาณคนดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่หน้าใหม่
ก็เพิ่มขึ้น การลดปริมาณคนด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่คงต้องรณรงค์หรือปลูกฝังแนวคิดในการดูแลสุขภาพของตนเองกับคนรุ่น
ใหม่เช่นกัน ผลลัพธ์ท่ีชัดเจนคงต้องติดตามในแต่ละปีต่อไป เพราะการขึ้นภาษีสรรพสามิตในระยะแรกจะไม่เพิ่มภาระภาษี
มากนัก แต่ในระยะที่ 2 หลังจาก 2 ปี ภาระจะเพิ่มขึ้นและปรับภาษีสรรพสามิตทุก 2 ปี จนถึงปี 2566  
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก: 
กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรงุเทพมหานคร 

Marketing communication influencing Purchasing demand at  
retail shop: Case study of CP fresh mart in Bangkok 

อัญชลี  เยาวราช 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก และ
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกปลีก : กรณีศึกษาร้าน           
ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร 

การดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในการศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีการซ้ือสินค้าในร้านซีพี                      
เฟรชมาร์ท จํานวน 400 คน  และเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Sampling) ผลการ 
วิจัยพบว่า 

ในการทดสอบด้วยสถิติ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (T–test) ในข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในส่วนของการทดสอบด้วยสถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) ในข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกเป็นระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความ
ต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี  0.05 และการทดสอบด้วยสถิติ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson productmoment correlation 
coefficient) การสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขายพนักงานขาย และการตลาดทางตรงมีความ 
สัมพันธ์กับความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
คําสําคัญ: การสือ่สารทางการตลาดความต้องการซื้อร้านค้าปลีก 
 

Abstract 
 

The purpose of this research wereanalysis of personal factors affecting the purchasing 
demand at retail stores: Case study of CP Fresh Mart In Bangkok and analysis of marketing communi- 
cation and purchasing demand at the retail shop: a case study CP Fresh Mart In Bangkok. This study 
was a quantitative research and used a questionnaire as a tool in collecting data. The samples used 
in this study were 400 citizens who lived in Bangkok and bought commodities at CP Fresh Mart and 
selected by multi-state sampling method. The results found that: 

Statistical test on the differences between the mean (T-test) of personal factors in terms of 
different gender influenced purchasing demand at the retail shop: a case study of CP Fresh Mart In 
Bangkok with no statistical significant difference at 0.05,statistics test One-way ANOVA of personal 
factor data focusing on different educational level and average monthly income that impacted 
purchasing demand at the retail shop: a case study of CP Fresh Mart In Bangkok found That there was 
statistically significant difference of 0.05; andstatistics testof Pearson’s product – moment correlation 
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บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
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การดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในการศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีการซ้ือสินค้าในร้านซีพี                      
เฟรชมาร์ท จํานวน 400 คน  และเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Sampling) ผลการ 
วิจัยพบว่า 

ในการทดสอบด้วยสถิติ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (T–test) ในข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในส่วนของการทดสอบด้วยสถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) ในข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกเป็นระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความ
ต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี  0.05 และการทดสอบด้วยสถิติ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson productmoment correlation 
coefficient) การสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขายพนักงานขาย และการตลาดทางตรงมีความ 
สัมพันธ์กับความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
คําสําคัญ: การสือ่สารทางการตลาดความต้องการซื้อร้านค้าปลีก 
 

Abstract 
 

The purpose of this research wereanalysis of personal factors affecting the purchasing 
demand at retail stores: Case study of CP Fresh Mart In Bangkok and analysis of marketing communi- 
cation and purchasing demand at the retail shop: a case study CP Fresh Mart In Bangkok. This study 
was a quantitative research and used a questionnaire as a tool in collecting data. The samples used 
in this study were 400 citizens who lived in Bangkok and bought commodities at CP Fresh Mart and 
selected by multi-state sampling method. The results found that: 

Statistical test on the differences between the mean (T-test) of personal factors in terms of 
different gender influenced purchasing demand at the retail shop: a case study of CP Fresh Mart In 
Bangkok with no statistical significant difference at 0.05,statistics test One-way ANOVA of personal 
factor data focusing on different educational level and average monthly income that impacted 
purchasing demand at the retail shop: a case study of CP Fresh Mart In Bangkok found That there was 
statistically significant difference of 0.05; andstatistics testof Pearson’s product – moment correlation 
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coefficient on marketing communication through advertisement, sales promotion, sales person and 
direct market had impacts on purchasing demand at the retail shop: a case study of CP Fresh Mart In 
Bangkok with statistically significant of0.05 
Keywords: Marketing communication BuyingRetail Store 
 
บทนํา 

ร้านค้าปลีกเป็นหนึ่งธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะเป็นธุรกิจท่ีทําหน้าท่ี
ในการจัดหา เลือกสรร คัดเลือกสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ ตลอดจนจําเป็นและใช้ในชีวิตประจําวันให้กับผู้บริโภค 
นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกยังทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางให้กับผู้ซ้ือและผู้ขายได้มาเจอกัน จนก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและ
กันได้ โดยบทบาทของร้านค้าปลีกในปัจจุบัน ถือว่าเป็นผู้ให้ นั่นคือ ต้องให้กับลูกค้าก่อน กล่าวคือ1. ให้ความสะดวกใน
การเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 2. ให้ความรู้เรื่องสินค้าและข้อมูลการใช้ประโยชน์ 3. ให้บริการที่พอใจประทับใจคงไว้ซ่ึง
ความภักดี 4. ให้ความรู้สึกปลอดภัยเพลิดเพลินอยากมาซ้ือสินค้าอีก 5. ให้เป็นท่ีพ่ึงยามจําเป็นต้องการสินค้าแล้วได้ไม่
ผิดหวัง 6. ให้ความเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนที่ไว้ใจของลูกค้า (กรมพัฒนาธุรกิจ, 8 พฤศจิกายน 2560) ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจค้า
ปลีกจําเป็นต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถครองใจลูกค้าได้มากท่ีสุด เพราะในยุค 4.0 ธุรกิจค้าปลีกก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่
มีการเติบโตสูง จากรายงานแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2560-2562 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่า ธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ใน 3 ปีข้างหน้ายังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันฟื้นตัวด้วยการถูกการ
ขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการลงทุน รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่มักมีมาตรการกระตุ้นการใช้
จ่ายจากภาครัฐ อันส่งผลให้เกิดปัจจัยเชิงบวกที่ช่วยสนับสนุนให้การซ้ือมีการขยายตัวมากข้ึน รวมถึงหนี้ของภาคเรือนที่
ลดน้อยลง และราคาสินค้าภาคการเกษตรที่กลับมามีราคาที่สูงขึ้น ทําให้ประชาชนเริ่มกล้าท่ีจะใช้ข่ายมากข้ึนส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบในธุรกิจค้าปลีกในหลายๆ เจ้าเริ่มท่ีจะมีการวางแผนเพื่อการขยายการ
ลงทุน รวมถึงแผนการขยายกลุ่มลูกค้าท้ังในกรุงเทพและเมืองหลักต่างๆ โดยจะมีสาขาเปิดใหม่ในหลากหลายรูปแบบ ท้ัง
ท่ีเป็นผลจากการร่วมทุนกับต่างชาติ การซ้ือหรือควบรวมกิจการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทยอยเพิ่มช่องทาง
การค้าออนไลน์ในรปูแบบVirtual online shop หรือร้านค้าเสมือนจริง ช่วยเพิ่มสัดส่วนของรายได้ของกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้การแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ในปี 2559 ท่ีผ่านมาพบว่า ร้านสะดวกซ้ือมีจํานวนเพิ่มขึ้นถึง 
15,325 แห่งทั่วประเทศ โดยมากท่ีสุดคือร้าน 7-11 มีสาขาเพิ่มขึ้นมากถึง 773 สาขา แฟมิลี่ มาร์ท 50 สาขา และ
Lawson ร้านสะดวกซื้อน้องใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 52 สาขา เป็นต้น (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 10 กันยายน 2560) 

ด้วยอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นนี้จึงส่งผลต่อการแข่งขันกันมากขึ้นธุรกิจจําเป็นต้องหากลเม็ดในการที่จะช่วงชิง
ยอดขายหรือลูกค้าของตนมาให้ได้ ทําให้ต้องมีการพึ่งพาการสื่อสารทางการตลาด เพราะถือว่าเป็นปัจจัยทางการตลาดท่ี
ธุรกิจในปัจจุบันนํามาใช้เพื่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ และธุรกิจไปยังผู้บริโภคมากข้ึน เนื่องจาก
ผู้บริโภคก็พ่ึงพาการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสื่อท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่งผลต่อการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทําให้สิ่งที่จะช่วยให้ร้านค้าปลีกสามารถเข้าไปครองใจ หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภค
รู้จักและซ้ือสินค้าในร้านค้าก็คือ การที่ร้านค้าปลีกต้องใช้ความพยายามในการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ใน
การสื่อสารทางการตลาด มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจและพฤติกรรมของลูกค้า เพราะการสื่อสารทางการตลาด 
เป็นกระบวนการของกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีใช้เพื่อวางแผน พัฒนา ใช้งาน และประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารในตราสินค้าท่ี
สอดประสานกัน วัดผลได้และมีความจูงใจในช่วงเวลาหนึ่งๆ กับผู้บริโภค ลูกค้า ลูกค้าท่ีคาดหวัง พนักงาน ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ ท้ังภายในและนอกธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่ การสื่อสารนั้นต้องสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาในรูปของ
ผลกําไร มูลค่าในตราสนิค้าและมูลค่าอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาว (กมล  ชัยวัฒน์, 2558: 7)  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” ซ่ึงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีผลิตสินค้าประเภท
อาหาร ได้มองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจึงเปิดร้านซีพี เฟรชมาร์ทขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าของบริษัท
และบริษัทคู่ค้า อีกทั้งต้องการตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มักเน้นความสะดวกสบายในการจัดซ้ือจัดหา
สินค้าให้กับตนเองจากสภาวะการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกและการแข่งขันท่ีสูงขึ้น แต่ด้วยการแข่งขันท่ีรุนแรงทําให้ร้าน 
ค้าปลีกจําเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความความต้องการ หรือเกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ             
ซ่ึงเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีหลากหลายประเภท อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 

การขายโดยใช้พนักงาน และการตลาดทางตรง ร้านค้าปลีกสามารถเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
นํามาใช้ร่วมกันจนก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้ เพราะเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่นํามาใช้เพื่อการสื่อสารข่าวสาร
ของร้านค้าไปยังผู้บริโภคและส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท 
ในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้ข้อมูลและนําไปเป็นข้อมูลให้กับท้ังผู้ประกอบการและลูกค้า ได้เห็นประเด็นต่างๆ ของการ
ทําธุรกิจค้าปลีก ซ่ึงจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพี
เฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกปลีกในร้านค้า
ปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าใน
ร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ดําเนินตามลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกําหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีการซ้ือสินค้าในร้านซีพี             
เฟรชมาร์ท 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและการซื้อสินค้าในร้านซีพี 
เฟรชมาร์ท เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา
วาณิชย์บัญชา, 2549: 74) ทําให้ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คนจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจึง
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่างซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเงื่อนไขกําหนดคือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง              
ซ่ึงตัวอย่างท่ีได้นั้นผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Sampling) ซ่ึงมีลําดับข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเป็น 6 กลุ่มการปกครองโดยสุ่มจับฉลากจาก 6 กลุ่มให้เหลือ
เพียง 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเจ้าพระยากลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์และกลุ่มกรุงธนใต้ 

ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดให้เลือกเก็บตัวอย่างจาก
ท้ัง 4 เขตได้แก่เขตดินแดงเขตดอนเมืองเขตมีนบุรีเขตตลิ่งชันเขตละ 100 ชุด 

ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มแบบกําหนดตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่สมัครใจตอบแบบสอบถามและจะเก็บข้อมลูกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนที่กําหนดไว้ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนนี้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยข้อมูลท่ี

ได้ทําการศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ความต้องการในการซื้อสินค้าการสื่อสารทางการตลาด 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

465

การขายโดยใช้พนักงาน และการตลาดทางตรง ร้านค้าปลีกสามารถเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
นํามาใช้ร่วมกันจนก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้ เพราะเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่นํามาใช้เพื่อการสื่อสารข่าวสาร
ของร้านค้าไปยังผู้บริโภคและส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท 
ในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้ข้อมูลและนําไปเป็นข้อมูลให้กับท้ังผู้ประกอบการและลูกค้า ได้เห็นประเด็นต่างๆ ของการ
ทําธุรกิจค้าปลีก ซ่ึงจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพี
เฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกปลีกในร้านค้า
ปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าใน
ร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ดําเนินตามลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกําหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีการซ้ือสินค้าในร้านซีพี             
เฟรชมาร์ท 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและการซื้อสินค้าในร้านซีพี 
เฟรชมาร์ท เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา
วาณิชย์บัญชา, 2549: 74) ทําให้ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คนจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจึง
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่างซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกําหนดคือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง              
ซ่ึงตัวอย่างท่ีได้นั้นผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Sampling) ซ่ึงมีลําดับข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเป็น 6 กลุ่มการปกครองโดยสุ่มจับฉลากจาก 6 กลุ่มให้เหลือ
เพียง 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเจ้าพระยากลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์และกลุ่มกรุงธนใต้ 

ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดให้เลือกเก็บตัวอย่างจาก
ท้ัง 4 เขตได้แก่เขตดินแดงเขตดอนเมืองเขตมีนบุรีเขตตลิ่งชันเขตละ 100 ชุด 

ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มแบบกําหนดตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่สมัครใจตอบแบบสอบถามและจะเก็บข้อมลูกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนที่กําหนดไว้ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนนี้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยข้อมูลท่ี

ได้ทําการศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ความต้องการในการซื้อสินค้าการสื่อสารทางการตลาด 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะของคําถามจะเป็น
ปลายปิด (Close-ended question) คําถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และให้เลือกข้อท่ีเหมาะสมที่สุด
จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด ซ่ึงในการวิจัยน้ีผู้วิจัยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) มาใช้ในการสร้างแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ์ พนักงานขายและการตลาดทางตรง รวมทั้งหมด 25 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ    
อันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดมาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale) โดยกําหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว และกําหนดให้แต่ละมี 5 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 3 ความต้องการในการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ประเภทสินค้าความถี่ 
จํานวนเงิน จํานวนชิ้นที่ซ้ือสินค้าต่อครั้งและช่วงเวลาที่ซ้ือ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) 
เป็นการวัดมาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale) โดยกําหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และ
กําหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ความเที่ยงตรง ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสําหรับวัดการวิจัย ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อความ 
ต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครโดยใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ให้คํา
ชี้แนะและทําการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ม่ันใจว่าเนื้อหามีความเท่ียงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาโดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การสื่อสารทาง
การตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท และส่วนท่ี 3 ความต้องการในการซื้อสินค้าร้าน 
ซีพี เฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครโดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00  

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทําการทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จํานวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale)จึงต้องนํามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลและนําข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไข ก่อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล (เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และศิวกร อโนรีย์, 2559: 1562)  ซ่ึงผลการทดสอบความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.832 แสดงว่าเคร่ืองมือมีความเชื่อมั่น
ค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
1.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่1การวิเคราะห์ปจัจัยส่วนบุคคล 

ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยคํานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนที่ 2 การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด (IMC) ของร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท และส่วนที่ 3 ความต้องการในการซื้อ
สินค้าในร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
สื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คน ด้วยวิธีทางสถิติดังต่อไปนี้ 

3.2.1 การทดสอบความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้สถิติ Independent Samples t-test เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกเป็น เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้า
ปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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3.2.2 การทดสอบความแตกต่างของตัวแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกเป็นอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
ต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. 
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.2.3 การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product moment Correlation Coefficient) เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาด (IMC) ประกอบ ด้วย 5 ด้าน การ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ พนักงานขายและการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อ
สินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 น่ันคือ ปฏเิสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 50.8 มีอายุ 20-29 ปี (ร้อยละ 45.3) สถานภาพโสด (ร้อยละ 56.0) การศึกษาระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 34.8) มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ51.0) รายได้ 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 66.5) 
ตามลําดับ 

ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษา
ร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อส่วนการสื่อสารทางการตลาดในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  อยู่ในระดับมากและเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด
เท่ากับ 4.12 (S.D.=0.61) รองลงมา ด้านการโฆษณามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (S.D. = 0.60) ด้านการตลาดทางตรง             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 (S.D.=0.63) ด้านพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 (S.D.=0.65) และน้อยที่สุด ด้านการ
ส่งเสริมการขายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  (S.D. = 0.64)  

ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลกี : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า ประเภทสินค้าท่ีเลือกซ้ือมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.24 (S.D. =0.57) รองลงมาความถี่เข้าใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 (S.D. = 1.14) ช่วงเวลา
ท่ีเข้าซ้ือสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 (S.D. = 1.27) จํานวนชิ้นที่ซ้ือต่อครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 (S.D. = 1.23) และ
น้อยที่สุดคือจํานวนเงินที่ใช้ต่อครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43  (S.D.= 0.97) และ ตามลําดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก: กรณีศึกษา    

ร้าน ซีพีเฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน โดยจําแนกออกเป็น 
 1.1  เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ทใน      
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกันดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติ t-Test  
        n  =  400 

ความต้องการซื้อสินค้า 
ในร้านค้าปลีก 

 

t-test for Equality of Means 
เพศ X S.D. t df Mean 

Different 
p 

ความต้องการซื้อสินค้า ชาย 3.04 0.50 1.184 398 0.058 0.894 
 หญิง 2.98 0.49     

* ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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จากตารางที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้านซีพีเฟรช            
มาร์ทในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันโดยใช้สถิติ Independent samples t-test พบว่า มีค่าSig. เท่ากับ 0.894 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผล
ต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้านซีพี               
เฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1.2 

 
ตารางที่ 1.2 การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติ One-Way ANOVA   

  n  =  400 
 

ความต้องการซื้อ
สินค้าในร้านค้า

ปลีก 
 

 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

 
แหล่งของความ
แปรปรวน 

ANOVA 
df SS MS F p 
     

 อายุ ระหว่างกลุ่ม 5 0.400 0.080 0.326 0.897 
  ภายในกลุ่ม 394 96.688 0.245   
  รวม 399 97.088    
 สถานภาพ ระหว่างกลุ่ม 2 1.441 0.720 2.990 0.051 
  ภายในกลุ่ม 397 95.647 0.241   
  รวม 399 97.088    
 การศึกษา ระหว่างกลุ่ม 2 3.651 1.217 5.377 0.001 
  ภายในกลุ่ม 397 93.437 0.226   
ความต้องการซื้อ  รวม 399 97.088    
 อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 5 2.066 0.516 2.147 0.074 
  ภายในกลุ่ม 394 95.022 0.241   
  รวม 399 97.088    
 รายได้ ระหว่างกลุ่ม 3 4.273 1.424 6.076 0.000 
  ภายในกลุ่ม 396 92.815 0.234   
  รวม 399 97.088    

* ระดับนัยสําคัญ 0.05 
จากตารางที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน 

ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 
of Variance: One Way ANOVA) พบว่ามีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.897 0.051 และ0.07 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ 
สถานภาพและอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ใน
กรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกันณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

และปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้านซีพี                   
เฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance: One Way ANOVA) พบว่ามีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.001 และ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ระดับ
การศึกษาและรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ใน
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. การสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพี            

เฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 1.3 
ตารางที่ 1.3การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติ Pearson Product moment Correlation Coefficient 
          n = 400 

การสื่อสารทางการตลาด ความต้องการซื้อสินค้า 
R Sig 

การโฆษณา 0.202 .000 
การประชาสัมพันธ์ 0.082 .101 
การส่งเสริมการขาย 0.174 .000 
พนักงานขาย 0.180 .000 
การตลาดทางตรง 0.158 .002 
* ระดับนัยสําคัญ 0.05 
จากตารางท่ี 1.3 การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพี

เฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product moment 
Correlation Coefficient) พบว่า  

ด้านการโฆษณามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณามีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อ
สินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.202 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านการประชาสัมพันธ์มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.101 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 
0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านการส่งเสริมการขายมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.174 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ในทิศทางเดียวกัน
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านพนักงานขาย ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาดด้านพนักงานขายมีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อ
สินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.180 แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านการตลาดทางตรง ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.002 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า การสื่อสารทางการตลาดด้านการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก :กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.158 แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ในระดับต่ํา ในทิศทางเดียวกัน              
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากวิธีการเชิงปริมาณ โดยสํารวจจากแบบสอบถาม สามารถนํามา
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน
ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือสินค้าในร้านค้าซีพี              
เฟรชมาร์ท ได้แก่ด้าน การศึกษา และรายได้ เพราะระดับการศึกษาและรายได้ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท่ี
จะเลือกซ้ือสินค้าของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน เช่นผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ 10,001 – 
20,000 บาท คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ทํางาน ทําให้ชีวิตมีความเร่งรีบส่งผลให้มีความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าท่ีสามารถสร้าง
ความสะดวกสบายให้กับตนเอง เพราะตนเองพอมีรายได้ท่ีจะใช้จ่ายให้กับสินค้าท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2541) ว่าด้วยคําถาม 6W 1H ท่ีหากต้องการจะผลิตสินค้าหรือ
บริการใดๆ ออกมาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จําเป็นต้องตอบคําถามเหล่านี้เพื่อทําให้ธุรกิจเข้าใจลักษณะของ
ผู้บริโภคท่ีจะเกิดความต้องการซื้อสินค้าของธุรกิจได้ โดยจากผลการวิจัยน้ีจึงทําให้ตอบคําถามข้อท่ี 1 ของ 6W 1H ท่ีได้
ตั้งคําถามไว้ว่า Who is the target market ? (ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย) กล่าวคือ กลุ่มคนที่จะมีความต้องการซื้อสินค้า
ในร้านซีพี เฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยนี้จึงทําให้พบว่ากลุ่มคน ท่ีจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเป็นลูกค้า
เป้าหมายของร้าน ก็คือ กลุ่มคนทํางานที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 
บาท นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงค์ กล่าวคือ ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการ
ต่างๆ มีการผันแปรในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับราคาของสินค้าหรือบริการ นั่นคือ ถ้าราคาสินค้าหรือบริการสูงขึ้น ปริมาณ
ความต้องการซื้อสินค้าและบริการลดลง แต่ถ้าราคาของสินค้าและบริการลดลง ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า
และบริการเพิ่มข้ึน โดยสิ่งเหล่านี้เกิดจากผลทางรายได้ (Income effect) เพราะรายได้ท่ีเป็นตัวเงินที่ผู้บริโภคจะต้องใช้
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนส่งผลต่ออํานาจในการซื้อ ซ่ึงเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ในด้านระดับรายได้ของผู้บริโภค จะ
ส่งผลต่อปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการเมื่อรายได้เปลี่ยนไป (จิตราภา  บุญญานุสนธิ์, 2558: 22) ดังนั้น ร้านซี
พี เฟรชมาร์ท จึงอาจต้องสร้างกิจกรรมการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการซ้ือสินค้าภายในร้าน รวมไปถึงอาจสร้างกิจกรรมเช่นการลด แลก แจก แถม ซ่ึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสื่อสาร
ทางการตลาดท่ีจะสามารถกระตุ้นอํานาจในการตัดสินใจซ้ือสินค้าให้กับลูกค้าได้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก
ปลีกในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารทางการตลาด
ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขายพนักงานขายและการตลาดทางตรงที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าในร้าน
ซีพีเฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 กิจกรรมในการสื่อสารทางการตลาดมีหลากหลาย
เครื่องมือให้ธุรกิจสามารถนํามาเลือกใช้ ซ่ึงจําเป็นต้องเลือกเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือในการสื่อสารทาง
การตลาดเหล่านี้ล้วนเมื่อนํามาใช้แล้วจะกลายเป็นต้นทุนที่จะเกิดข้ึนการดําเนินกิจการทันที จึงทําให้ต้องเลือกได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยนี้สําหรับร้านซีพี เฟรชมาร์ท ต้องคํานึงถึงเครื่องมือในการสื่อสารทาง
การตลาดอย่าง การโฆษณา การส่งเสริมการขายพนักงานขายและการตลาดทางตรง เพราะเครื่องมือเหล่านี้จะสามารถ
สร้างหรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าภายในร้านได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นานา  ติรไพบูลย์ (2559),              
รําไพพรรณ  พุฒธรรม. (2557) และธารนันท์ สุโนภักด์ิ (2557) ท่ีได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ พบว่าเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดท่ีจะส่งผลความต้องการในการซื้อสินค้า คือ การ
ขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร ณ จุดซ้ือ การตลาด
ทางตรง และยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดของศิจิระวัฒน์ อนุชวิชชานนท์และศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสารทางการตลาด เป็นกิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่ม
เป้าเพื่อส่งความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบเสนอตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการสื่อสาร
ทางการตลาดน้ัน อาจจะสื่อสารผ่านภาพ ถ้อยคํา สัญลักษณ์ แต่ต้องเป็นการสื่อสารที่สามารถสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ โดยอาจใจการโน้มน้าวใจ การกระตุ้นให้เกิดความต้องการ อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรม และเสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้กล่าวไว้การสื่อสารการตลาดต้องประกอบด้วย ส่วนประสมทางการสื่อสาร
การตลาด คือ 1) การโฆษณา เป็นลักษณะของการสื่อสารที่ธุรกิจจะเกิดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารที่ไม่ใช้บุคคล โดยเป็นการ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สื่อสารเกี่ยวกับองค์การ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือความคิด โดยสามารถระชื่อผู้อุปถัมภ์ได้ 2) การขายโดยใช้บุคคล เป็นการ
ติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว ซ่ึงผู้ขายจะใช้ความพยายามให้การให้คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนชักจูงให้ผู้ซ้ือเกิด
การซื้อสินค้า หรือมีปฏกิิริยาด้านความคิด 3) การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมทางการตลาดเน้นให้เกิดคุณค่าพิเศษ เกิด
สิ่งจูงใจพิเศษเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซ้ือได้ในทันที 4) การประชาสัมพันธ์ เป็นการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล 
เกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยตรง หรือไม่ได้ดําเนินการจากผู้อุปถัมภ์ท่ีระบุชื่อ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของข่าว ประกาศ การให้ข่าว 5) การตลาดทางตรง เป็นวิธีการในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค            
เพื่อสร้างให้เกิดการตอบสนองในทันทีทัน ประกอบด้วย การโทรศัพท์ จดหมายทางตรง แคตตาล็อก วิทยุ หนังสือพิมพ์
เป็นต้น 

การสื่อสารทางการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อสินค้าในร้านซีพี              
เฟรชมาร์ทในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความรู้
ทําให้จําเป็นต้องทําในระยะยาวในการสร้างการจดจํา สร้างทัศนคติให้กับลูกค้า จึงส่งผลทําให้ไม่มีความสัมพันธ์จากการ
วิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการส่ือสารการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวจะใช้เมื่อต้องการให้
ความรู้ในตัวสินค้ากับผู้บริโภคสินค้าบางชนดิต้องอธิบายถึงคุณสมบัติเกี่ยวกับสินค้า จึงจะประสบความสําเร็จได้ (เหมสุดา 
สันติมิตร, 2558: 23)  

เนื่องด้วยร้านซีพี เฟรชมาร์ท เป็นร้านสะดวกซื้อแต่ด้วยความเฉพาะเจาะจงของร้าน คือเป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีจัด
จําหน่ายสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งเป็นหลัก และมีสินค้าอ่ืนๆ ร่วมอยู่ด้วยทําให้เมื่อเทียบกับร้านสะดวกซื้ออื่นๆ อย่าง 
7-11 แฟมิลี่มาร์ท ท่ีมุ่งเน้นจัดจําหน่ายสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน และมีความหลากหลายมาก รวมถึงการเข้าสู่ตลาดของ 
7-11 ท่ีเป็นเจ้าแรกของประเทศส่งผลทาํให้คนไทยหลายๆ คนยังคงยึดติดกับตราสินค้าน้ีดังนั้นจากผลการวิจัย พบว่า การ
สื่อสารทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อสินค้าในร้านซีพี เฟรชมาร์ท ก็คือ การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขายพนักงานขายและการตลาดทางตรง เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ 
เนื่องจากเครื่องมือทั้ง 4 ชนิดนี้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านซีพี เฟรชมาร์ท ดังนั้นธุรกิจสามารถนํา
เครื่องมือเหล่านี้ไปวางแผนทางการตลาดเพื่อสื่อสาร กระตุ้น จูงใจไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จนก่อให้เกิดความต้องการใน
การซื้อสินค้าได้ โดยแต่ละเครื่องมือธุรกิจสามารถนํามาใช้ร่วมกันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยดังต่อไปนี้  
 1. ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดมีอายุ 20-29 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท 
เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จัดเป็นกลุ่มท่ีมีความต้องการในสินค้าของร้านซีพี เฟรชมาร์ทมากท่ีสุด จึงควรมีการวางกลยุทธ์
การสื่อสารทางการตลาดไปยังคนกลุ่มนี้เพื่อเป็นการสร้างยอดขายในอนาคต 
 2. ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารทางการตลาดในด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
พนักงานขายและการตลาดทางตรงให้มากที่สุด เพื่อเป็นการเน้นยํ้า และมุ่งการสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้มากท่ีสุด เพื่อสร้าง
การจดจํา ความต้ังใจซ้ือให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรมีการศึกษาการรับรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านซีพี เฟรชมาร์ท เนื่องจากตราสินค้าของร้าน
อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักสําหรับผู้บริโภคบางกลุ่มมากพอ เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงตราสินค้าและดึงดูดใจ
ผู้บริโภคให้จดจําตราสินค้าซีพีเฟรชมาร์ทให้มากขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการทํานาอินทรีย์ด้วยวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยวหรือ SRI และวิธีปลูกข้าวอินทรีย์แบบ
ดั้งเดิม ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเลือกเจาะจง (Purposive Sampling) จากเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เกษตรกรรมธรรมชาติ  ตําบลทมอ  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ปีการเพาะปลูก 2559 ท่ีทํานาอินทรีย์ด้วยวิธีปลูก
ข้าวต้นเดี่ยวหรือ SRI และแบบด้ังเดิม  จํานวน 46 ราย  โดยสมาชิกของกลุ่มที่ทํานาอินทรีย์ท้ังแบบด้ังเดิมและแบบ SRI 
พร้อมกันจํานวน 10 ราย และแบบด้ังเดิมอย่างเดียวจํานวน 36 ราย  แล้วนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์หาต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการทํานาทั้ง  2 แบบ  แล้วเปรียบเทียบกันโดยพบว่า แบบ SRI มีค่าต้นทุนรวมเฉลี่ยตํ่ากว่า  แบบดั้งเดิม  
มีค่าวัตถุดิบเฉลี่ยตํ่ากว่าแบบด้ังเดิม  มีค่าแรงงานเฉลี่ยต่ํากว่าแบบด้ังเดิม  และมีค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับแบบด้ังเดิม  
และในส่วนของผลตอบแทนแบบ SRI มีผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าแบบด้ังเดิม  มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าแบบด้ังเดิม  มีกําไรสุทธิ
เฉลี่ยสูงกว่าแบบด้ังเดิม  มีจุดคุ้มทุนต่ํากว่าแบบดั้งเดิม  จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการทํานาอินทรีย์ด้วยวิธี
ปลูกข้าวต้นเดี่ยว(SRI)ให้ผลในเชิงปริมาณท่ีคุ้มค่ากว่า  ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มข้อมูลและ
ให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้สนใจเพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร 
คําสําคัญ : ข้าวต้นเดี่ยว,  นาอินทรีย์,  ต้นทุน,  ผลตอบแทน 
 

Abstract 
 

The purposes of this thesis are to analyze and compare cost and return of  Economic 
analysis of System of  Rice  Intensification (SRI) and Conventional Organic Rice Agriculture of Natural 
Agriculture Cluster in Thamor, Prasat, Surin province is operated by purposive sampling data 
collecting in cultivated year 2016 from 46 Agriculturists, members of Natural Agriculture Cluster (10 
agriculturists are SRI and Conventional together and 36 agriculturists are only Conventional Organic 
Rice Agriculture). The data was collected and was analyzed to compare and find out the cost and 
return of the 2 agricultural types. The results shown that average net cost, average raw material cost, 
average wage cost and break event point of SRI were lower than Conventional Organic Rice 
Agriculture; production cost of SRI was at same level of Conventional Organic Rice Agriculture; and 
return of investment, average productivity, average income, net profit. The conclusion shown that SRI 
was more effective in quantitative result, therefore the related organizations should promote, support 
and share the information to those who are interested to enhance product and profit. 
Keyword  :  System of  Rice,  Intensification (SRI),  Organic Rice Agriculture,  Cost Return 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา 
เกษตรกรไทยมีวิถีการผลิตแบบเกษตรยังชีพเพื่อการบริโภคและความม่ันคงในชีวิตเป็นหลักมาช้านาน  พออยู่

พอกิน  เมื่อเหลือจึงจําหน่าย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504  มีการส่งเสริมให้ปลูกพืช
ตามแนวนโยบายของรัฐ  ซ่ึงเป็นการปฏิวัติคร้ังใหญ่ทางการเกษตรที่เรียกว่า  การปฏิวัติเขียว (Green revolution) ทําให้
มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเพื่อการส่งออกแทนการผลิตเพื่อบริโภค  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ทิศทาง  คือหนึ่ง
เกษตรกรพึ่งปัจจัยภายนอกมากเกินไป เช่น พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร  ปุ๋ยเคมี  สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช เครื่องจักร ฯลฯ สองการใช้ทรัพยากรภายในท้องถิ่น เร่งขยายพื้นที่การผลิต  ทําให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม (วิฑูรย์  
ปัญญากุล, 2547ก) รวมท้ังระบบตลาดที่เชื่อมโยงกับการส่งออกต่างประเทศเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เศรษฐกิจทุนนิยมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมดินเสื่อมคุณภาพ  สารเคมีตกค้างในไร่นาและ
ผลผลิต  เกษตรกรต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยอันเกิดจากสารเคมีปราบศัตรูพืชและแมลง (ศุภวัลย์  พลายน้อย,  2550) 
และปัญหาท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบอยู่  คือภาวะหนี้สินที่เกิดจากการผลิตล้มเหลว (ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์, 
2549) และความยากจนในทุกภาคของประเทศ  จึงต้องมีการเร่งหาทางแก้ปัญหาและการเกษตรอินทรีย์จะเป็นหนทาง
ของการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งประชาชาติ) 

เกษตรอินทรีย์  คือ ระบบการผลิตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของ
ทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาท่ีคล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็น
ปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ท่ีเกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษใน
สภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนําเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาใช้ประโยชน์ด้วย ผลผลิตท่ีได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างทําให้ปลอดภัยท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ทําให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอีกด้วย (กรมวิชาการเกษตร) 
      “ข้าวอินทรีย์”  ก็เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างหนึ ่ง  ข้าวอินทรีย์เป็นข้าวท่ีได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์             
ซ่ึงเป็นวิธีการผลิตท่ีไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ และปุ๋ยเคมีในทุกข้ันตอนการผลิต  โดยเกษตรกร
สามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดต่างๆ จากพืชที่ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ทําให้ผลิตผลข้าว
มีคุณภาพดี และปัจจุบันมีการปลูกข้าวด้วยวิธีใหม่คือ “การปลูกข้าวต้นเดี่ยว” เป็นวิธีการทํานาอินทรีย์แบบใหม่เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงๆ  คนทั่วไปมักจะมีความเข้าใจว่าข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือไม่ก็
ขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพก็ตาม ซ่ึงเป็นความเข้าใจท่ีถูกต้องเพียงบางส่วนเพราะใน
ความเป็นจริงการปรับปรุงบํารุงดินหรือการใส่ปุ๋ยเพียงปัจจัยเดียวจะมีขีดจํากัดในการเพิ่มผลผลิตข้าวได้สูงสุดระดับหนึ่ง
เท่านั้น ไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยเพิ่มไปอีกเท่าใด ผลผลิตข้าวก็จะไม่เพิ่มข้ึนปัจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวให้
สูงขึ้น ก็คือพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวพื้นบ้านท่ีได้รับการปรับปรุงจะตอบสนองได้ดีต่อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ซ่ึงเป็นเรื่องที่
วงการเกษตรอินทรีย์กําลังให้ความสนใจ  ขณะนี้มีนวัตกรรมใหม่ท่ีกําลังได้รับความสนใจท่ีจะใช้ในการเพิ่มผลผลิตสําหรับ
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงๆนั้นคือ “การปลูกข้าวต้นเดี่ยว” หรือ “การปลูกข้าวแบบประณีต” ท่ีภาษาอังกฤษเรียกว่า 
System of Rice Intensification (SRI) ด้วยปรัชญาที่ว่า “ต้นข้าวต้องได้รับการเคารพและจุนเจือประหนึ่งสิ่งมีชีวิตท่ีมี
ศักยภาพ ศักยภาพนี้จะเปล่งออกมาก็ต่อเมื่อเราอํานวยสภาวะท่ีดีท่ีสุดท่ีเอื้อต่อการเติบโตต่อพืช หากเราช่วยให้พืช
เจริญเติบโตด้วยหนทางใหม่ท่ีดีกว่า พืชก็จะตอบแทนความพยายามนั้นกลับคืนเป็นหลายเท่า” 

ความสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อต้องการทราบว่าการทํานาอินทรีย์ด้วยวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยวหรือ SRI   
สามารถให้ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีมากกว่าหรือแตกต่างจากวิธีปลูกข้าวอินทรีย์แบบดั้งเดิมจริงหรือไม่อย่างไร  
เพ่ือจะได้นําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวธิีการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างเหมาะสมและได้ผลตอบแทน
สูงสุดของเกษตรกรแต่ละราย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1 .เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของการทํานาอินทรีย์ด้วยวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยวหรือ SRI และวิธีปลูกข้าวอินทรีย์แบบ

ดั้งเดิม 
2. เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของการทํานาอินทรีย์ด้วยวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยวหรือ SRI และวิธีปลูกข้าวอินทรีย์

แบบดั้งเดิม เปรียบเทียบกัน 
3. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการทํานาอินทรีย์ด้วยวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยวหรือ SRI และวิธีปลูก

ข้าวอินทรีย์แบบด้ังเดิม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. วิธีการวิจัย 

 เลือกใช้วิธีการวิจัยโดยการวิจัยเชิงสํารวจ ด้วยการใช้แบบสอบถามลงเก็บข้อมูล 
 2. แหล่งข้อมูล 
 เก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติ  ตําบลทมอ  อําเภอปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์  ท่ีทํานาอินทรีย์ด้วยวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยวและแบบดั้งเดิม 
 3. ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติ  
ตําบลทมอ  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ ปกีารเพาะปลูก 2559 จํานวนทั้งหมด 46 ราย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติ  ตําบลทมอ  
อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ท่ีประกอบอาชีพปลูกข้าวอินทรีย์แบบด้ังเดิมอย่างเดียว จํานวน 36 ราย และเกษตรกรที่
เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาต ิ ตําบลทมอ  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ท่ีประกอบอาชีพปลูกข้าวอินทรีย์
ท้ังแบบดั้งเดิมและแบบ SRI พร้อมกันจํานวน 10 ราย  
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรม
ธรรมชาติ  ตําบลทมอ  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Cheek list) สอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่งเงินทุน ภาระหนี้สิน วิธีการเพาะปลูก และแบบปลายเปิด (Open-
ended) สอบถามเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการปลูกข้าว จํานวนแรงงานที่ใช้ในการปลูกข้าวต้นทุน/ค่าใช้จ่าย การลงทุนใน
สินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร) และรายได้จากการจําหน่ายข้าวอินทรีย์ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วไปทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ คือ เกษตรกรที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติ  ตําบลทมอ  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ท่ีประกอบอาชีพปลูกข้าวอินทรีย์ 
โดยผู้ศึกษาเลือกสอบถามเกษตรรายย่อยที่มีขนาดพื้นที่ในการปลูกข้าว 10 – 60 ไร่ จํานวน 46 คน 
 2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
แปลงข้อมูล ลงรหัส และทําการประมวลผล 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การตีความ
ข้อมูล (Interpretation) การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) การสังเคราะห์ข้อมูล (Data Synthesis) 
และการสรุปผล (Generalization) 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 7. การนําเสนอข้อมูล 
  1. การนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณซ่ึงข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. การนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ  เพื่อให้การนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม              
ผู้ศึกษาจึงกําหนดการนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการสรุปเปน็ตัวเลข และข้อความ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

479

 
จา

กต
าร

างท
ี่ 2 

แส
ดง

ผล
กา

รว
ิเคร

าะ
ห์ข

้อม
ูลต้

นท
ุนก

าร
ปล

ูกข้
าว

อิน
ทร

ีย์แ
บบ

 SR
I  พ

บว
่าต้

นทุ
นร

วม
เฉล

ี่ย 4
,15

3.8
5  

บา
ทต่

อไ
ร่  

ปร
ะก

อบ
ด้ว

ย ค
่าว

ัตถุ
ดิบ

(ค่า
พัน

ธุ์ข
้าว

)  
   

เฉล
ี่ย  

56
2.7

8 บ
าท

ต่อ
ไร่ 

 
ค่า

แร
งงา

นเฉ
ลี่ย

  1
,07

6.9
7 บ

าท
ต่อ

ไร่ 
 แล

ะค
่าใช

่จ่า
ยก

าร
ผล

ิตเฉ
ลี่ย

  2
,51

4.0
9  

บา
ทต

่อไ
ร 

ตา
รา
งท
ี่ 2

  แ
สด

งต
้นท

ุนก
าร

ปล
ูกข

้าว
อิน

ทร
ีย์แ

บบ
 SR

I เฉ
ลี่ย

ต่อ
ไร่ข

อง
เกษ

ตร
กร

ซึ่ง
มีข

นา
ดพ

ื้นท
ี่ใน

กา
รป

ลูก
ข้า

วข
นา

ดเล
็ก 

10
 –

30
 ไร

่ (ข
นา

ดพ
ื้นท

ี่เก็บ
ข้อ

มูล
รว

ม 
79

 ไร
่)

รา
ยก
าร

เฉล
ี่ย

1 
2

3
4

5
6 

7
8

9
10

ค่า
วัต
ถุดิ
บ

   
ค่า

พัน
ธุ์ข

้าว
2,1

00
.00

2,0
00

.00
2,0

00
.00

2,5
30

.00
7,5

00
.00

2,5
30

.00
7,5

00
.00

6,0
00

.00
6,0

00
.00

6,3
00

.00
56

2.7
8 

ค่า
แร
งงา

น 
8,8

00
.00

6,5
14

.00
6,8

00
.00

6,2
11

.00
9,6

00
.00

8,7
56

.00
9,6

00
.00

9,6
00

.00
9,6

00
.00

9,6
00

.00
1,0

76
.97

 
1 . 

ค่า
จ้า

งด
ําน

าข
้าว

25
0

25
0

25
0

35
0

50
0

35
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
2 . 

ค่า
จ้า

งห
ว่า

นป
ุ๋ย

25
0

25
0

25
0

35
0

50
0

35
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
3 . 

ค่า
จ้า

งฉ
ีดพ่

นฮ
อร

์โม
นบ

ํารุ
งข

้าว
 

17
5

17
5

17
5

24
5

35
0

24
5

35
0

35
0

35
0

35
0

35
4 . 

ค่า
จ้า

งช
ักร

่อง
12

5
12

5
12

5
17

5
25

0
17

5
25

0
25

0
25

0
25

0
25

5 . 
ค่า

แร
งงา

นต
นเอ

ง
8,0

00
5,7

14
6,0

00
5,0

91
8,0

00
7,6

36
8,0

00
8,0

00
8,0

00
8,0

00
91

6.9
7 

ค่า
ใช
้จ่า
ยก
าร
ผล
ิต

12
,57

0.4
5

12
,57

0.4
5

12
,57

0.4
5

17
,59

8.6
3

25
,14

0.9
0

17
,59

8.6
3

25
,14

0.9
0

25
,14

0.9
0

25
,14

0.9
0

25
,14

0.9
0

2,5
14

.09
1 . 

ค่า
จ้า

งไถ
นา

 (เ
หม

าจ
่าย

)
1,9

00
.00

1,9
00

.00
1,9

00
.00

2,6
60

.00
3,8

00
.00

2,6
60

.00
3,8

00
.00

3,8
00

.00
3,8

00
.00

3,8
00

.00
38

0 
2 . 

ค่า
ปุ๋ย

อิน
ทร

ีย์
1,5

60
.00

1,5
60

.00
1,5

60
.00

2,1
84

.00
3,1

20
.00

2,1
84

.00
3,1

20
.00

3,1
20

.00
3,1

20
.00

3,1
20

.00
31

2 
3 . 

ค่า
ฮอ

ร์โม
นบ

ํารุ
ง

13
0

13
0

13
0

18
2

26
0

18
2

26
0

26
0

26
0

26
0

26
4 . 

ค่า
น้ํา

มัน
เชื้อ

เพ
ลิง

1,5
00

.00
1,5

00
.00

1,5
00

.00
2,1

00
.00

3,0
00

.00
2,1

00
.00

3,0
00

.00
3,0

00
.00

3,0
00

.00
3,0

00
.00

30
0 

5 . 
ค่า

จ้า
งรถ

เกี่ย
วข

้าว
2,2

50
.00

2,2
50

.00
2,2

50
.00

3,1
50

.00
4,5

00
.00

3,1
50

.00
4,5

00
.00

4,5
00

.00
4,5

00
.00

4,5
00

.00
45

0 
6 . 

ค่า
เสื่อ

มร
าค

า
1,2

30
.45

1,2
30

.45
1,2

30
.45

1,7
22

.63
2,4

60
.90

1,7
22

.63
2,4

60
.90

2,4
60

.90
2,4

60
.90

2,4
60

.90
24

6.0
9 

7 . 
ค่า

เช่า
ที่ด

ิน
4,0

00
  

 
4,0

00
  

 
4,0

00
  

 
5,6

00
  

 
8,0

00
  

 
5,6

00
  

 
8,0

00
  

 
8,0

00
  

 
8,0

00
  

 
8,0

00
  

 
80

0
  

 
 ต้น

ทุน
รว
ม

23
,47

0.4
5

21
,08

4.4
5

21
,37

0.4
5

26
,33

9.6
3

42
,24

0.9
0

28
,88

4.6
3

42
,24

0.9
0

40
,74

0.9
0

40
,74

0.9
0

41
,04

0.9
0

4,1
53

.85

ต้น
ทุน

กา
รป
ลูก
ข้า
วเก

ษต
รก
รแ
ต่ล
ะร
าย

ตาราง ก แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนของวิธีการทํานาอินทรีย์แบบ SRI และ แบบดั้งเดิม 

รายการ SRI ด้ังเดิม ผลต่าง 

ค่าวัตถุดิบ 562.78 706.88 144.10 

ค่าแรงงาน 1,076.97 1,164.39 87.42 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 2,514.09 2,514.09 0 

ต้นทุนรวม 4,153.85 4,385.35 231.50 

 
 จากตาราง ก แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนของวิธีการทํานาอินทรีย์แบบ SRI  และแบบด้ังเดิม  พบว่าค่าวัตถุดิบ
(ค่าพันธุ์ข้าว) เฉลี่ยของการปลูกข้าวอินทรีย์แบบ SRI เท่ากับ 562.78 บาทต่อไร่  ซ่ึงต่ํากว่าแบบด้ังเดิมที่ 706.88 บาทต่อไร่ 
อยู่ 144.10 บาทต่อไร่  ค่าแรงงานเฉลี่ยของวิธีการทํานาอินทรีย์แบบ SRI เท่ากับ  1,076.97 บาทต่อไร่ ซ่ึงต่ํากว่าแบบด้ังเดิม
ท่ี  1,164.39  บาทต่อไร่ อยู่  87.42 บาทต่อไร่  และค่าใช่จ่ายการผลิตเฉลี่ยท้ัง 2 แบบมีค่าเท่ากันท่ี  2,514.09  บาทต่อไร่  
มีผลให้ต้นทุนรวมของวิธีการทํานาอินทรีย์แบบ SRI เท่ากับ  4,153.85  บาทต่อไร่  ซ่ึงต่ํากว่าแบบด้ังเดิมที่  4,385.35  บาท
ต่อไร่ อยู่  231.50  บาทต่อไร่ 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

482

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่ 

   
(ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อ
หน่วย)   

จุดคุ้มทุนแบบดั้งเดิม = 1,046.09 

(33,125.00 – 3,339.27) 

= 0.04  ไร่ 

จุดคุ้มทุนแบบ SRI = 1,046.09 

(67,531.65 – 3,107.75) 

= 0.02  ไร่ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติ  
ตําบลทมอ  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทํานาอินทรีย์ด้วยวิธี
ปลูกข้าวต้นเดี่ยวหรือ SRI และวิธีปลูกข้าวอินทรีย์แบบดั้งเดิม แล้วนําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกัน  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติ  ตําบลทมอ  อําเภอ
ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 
 ผลตอบแทนทางด้านสุขภาพ  จิตใจและการเงิน  จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสุขภาพโดยรวมของ
เกษตรกรดีขึ้นจากการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการผลิต  เกษตรกรสบายใจเมื่อรับประทานผลผลิตท่ีปลอดสารเคมีของ
ตนเอง  และผลผลิตท่ีปลอดสารเคมีมีราคาที่สูงกว่า  ขายได้ราคาดีกว่าผลผลิตท่ีใช้สารเคมีทําให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
     ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ในการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์แบบด้ังเดิมพบว่า ในการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์แบบด้ังเดิมของ
เกษตรกรรายย่อยมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 4,385.35 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 706.88 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานเฉลี่ย 
1,164.88 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ย 2,514.09 บาทต่อไร่ 

ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ในการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์แบบ SRI พบว่า ในการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์แบบ SRI ของ
เกษตรกรรายย่อยมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 4,153.85 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 562.78 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานเฉลี่ย 
1,076.97 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ย 2,514.09 บาทต่อไร่  ผลการเปรียบเทียบต้นทุนรวมเฉลี่ย  ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7  ต้นทุนรวมเฉลี่ยของการทํานาอินทรีย์แบบ SRI  เปรียบเทียบกับแบบดั้งเดิม  

ต้นทุนรวมเฉลี่ย ผลการเปรียบเทียบ ผลต่างจํานวน 

ค่าต้นทุนรวมเฉลี่ย    แบบ SRI  ตํ่ากว่า  แบบด้ังเดิม 231.50 

ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย         แบบ SRI  ตํ่ากว่า  แบบด้ังเดิม 144.10 

ค่าแรงงานเฉลี่ย        แบบ SRI  ตํ่ากว่า  แบบด้ังเดิม 87.91 

ค่าใช้จ่ายการผลิต      แบบ SRI  เท่ากับ  แบบด้ังเดิม 2,514.09 
 
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์แบบด้ังเดิม จากการศึกษาพบว่า การลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์แบบด้ังเดิม  

ของเกษตรกรรายย่อย ให้ผลผลิต เฉลี่ย 0.66 ตันต่อไร่ ให้รายได้เฉลี่ย 33,125.00 บาทต่อไร่ มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 28,544.59 
บาทต่อไร่ มีจุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 0.04 ตนัต่อไร่  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
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ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์แบบ SRI  จากการศึกษาพบว่า การลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์แบบ SRI ของ
เกษตรกรรายย่อย ให้ผลผลิต เฉลี่ย 1.23 ตันต่อไร่ ให้รายได้เฉลี่ย 67,531.65 บาทต่อไร่ มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 63,097.94 บาทต่อ
ไร่ มีจุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 0.02 ตันต่อไร่  ไร่  ผลการเปรียบเทยีบผลตอบแทน  ดังตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8  ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์แบบ SRI  เปรียบเทียบกับแบบดั้งเดิม  

ผลตอบแทน ผลการเปรียบเทียบ จํานวนผลต่าง 

ผลผลิตเฉลี่ย   แบบ SRI  สูงกว่า  แบบด้ังเดิม 0.57   ตันต่อไร่ 

รายได้เฉลี่ย   แบบ SRI  สูงกว่า  แบบด้ังเดิม 34,406.65 บาทต่อไร่ 

กําไรสุทธิเฉลี่ย  แบบ SRI  สูงกว่า  แบบด้ังเดิม 34,553.35 บาทต่อไร่ 

จุดคุ้มทุน  แบบ SRI  ตํ่ากว่า   แบบด้ังเดิม   0.02             ไร่ 
 
ข้อเสนอแนะ  
              1.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
     1.1  จากผลการศึกษา พบว่า การทํานาอินทรีย์ด้วยวิธีปลูกแบบต้นเดี่ยวหรือ SRI นั้นให้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ต่อไร่
สูงกว่าการทํานาอินทรีย์แบบด้ังเดิมมากเม่ือเทียบกับต้นทุนในการลงทุนปลูกข้าว เกษตรกรจึงควรพิจารณาเพิ่มพ้ืนที่ในการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยวิธีปลูกข้าวอินทรีย์แบบต้นเดี่ยวหรือ SRI เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ต่อไร่ให้สูงขึ้น จะทําให้มีกําไรสุทธิ
เพิ่มข้ึน ซ่ึงเกษตรกรอาจไปขอคําแนะนําจากเกษตรจังหวัดหรือนักวิชาการผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทํานาด้วย             
วิธีปลูกแบบต้นเดี่ยวหรือ SRI นอกจากเพื่อการเพิ่มผลผลิตแล้วยังเป็นการลดภาระในการดูแลอีกด้วย  
     1.2  จากผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ท้ัง 2 แบบมีสัดส่วนที่เท่ากัน และ
เม่ือพิจารณาโครงสร้างของค่าใช้จ่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น ค่าเช่าท่ีดิน ,ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว และค่าจ้าง                 
ไถนา ซ่ึงโดยเฉพาะค่าเช่าท่ีดินมีสัดส่วนที่สูง เกษตรกรอาจพิจารณาลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นลงด้วยการใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่ากว่าด้วย
การปลูกข้าวอินทรีย์แบบต้นเดี่ยวหรือ SRI แทนการปลูกแบบดั้งเดิม ทําเช่นนี้จะใช้พ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่าและได้ผลตอบแทน
เพ่ิมขึ้น หรืออาจเว้นช่วงการเพาะปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพดิน และเกษตรกรควรพึ่งพาแรงงานตนเองแทนการจ้างแรงงานแต่เพียง
อย่างเดียว 
              2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
      ควรศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ต่อไร่ให้สูงขึ้น และศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนในการปลูก
ข้าวอินทรีย์ ซ่ึงจะทําให้มีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึน  อาจเพิ่มการศึกษาผลตอบแทนทางการเงินในการทํานาอินทรีย์  จะทําให้ได้รับ
ประโยชน์จากผลการศึกษามากขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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กลยุทธ์การตลาดค้าปลกีของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 
Retail Marketing Strategies of Tha Nam Sam Sen Community,  

  Dusit District, Bangkok 
ธันย์  ชัยทร  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์   

กลยุทธ์ในการค้าปลีก รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้านค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร และพัฒนากลยุทธ์การตลาดค้าปลีกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขันทาง
การตลาดของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ แกนนําในชุมชน ผู้ประกอบการตลาดค้าปลีกในชุมชน และชาวบ้านใน
ชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวนรวมทั้งสิ้น 15 คน เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์กลุ่ม และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหาด้านกลยุทธ์ในการค้าปลีก และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้านค้าปลีก (SWOT analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์กลยุทธ์ค้าปลีก ทําเลท่ีตั้ง เป็นปัจจัยการตลาดที่สําคัญของร้านค้าปลีกใน
ชุมชนท่าน้ําสามเสน เพราะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเมือง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงร้าน และ
เนื่องจากเป็นร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมจึงควรพัฒนาการจัดร้านค้าให้มีความทันสมัย  โดยมีการออกแบบร้านและการจัดวาง
สินค้า ให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ สะดวกและง่ายต่อการเลือกซ้ือ ของผู้บริโภค โดยดูตัวอย่างการจัดร้านค้าปลีก
สมัยใหม่หรือร้านเซเว่นอิเลฟเว่น นอกจากนี้ร้านค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสน ควรคํานึงถึงความหลากหลายของตัว
สินค้า ด้วยเนื่องจากสินค้าในร้านค้าปลีกมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นการตั้งราคา 
สินค้าจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ และความคาดหวังจากลูกค้า และหากร้านค้าปลีกสามารถใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้าช่วยในการบริหารจัดการ เช่น เครื่องยิงบาร์โค้ท จะเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการ
ชําระเงินของลูกค้า นอกจากนี้ส่วนประสมสื่อสารการตลาด เป็นปัจจัยท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใน
กรณีท่ีร้านค้าปลีกของชุมชนมีแนวโน้มของยอดขายลดลง 
คําสําคัญ: กลยุทธก์ารตลาดค้าปลีก, ร้านค้าปลีกของชุมชน, ชุมชนท่านํ้าสามเสน 
 

Abstract 
 
The research study was aimed 1) to study context of the Nam Sam Sen community, Dusit 

District, Bangkok 2) to analyze the retail strategy, and the internal and external environment of the 
retail store in the Nam Sam Sen community, Dusit District, Bangkok 3) to develop the retail marketing 
strategy in order to enhance the capacity in terms of administration and marketing competition of the 
Nam Sam Sen community, Dusit District, Bangkok.  

There were 15 participants of the study who were community’s leaders, retailers in the 
community, and citizens in the area of Tha Nam Sam Sen community, Dusit district, Bangkok, which 
were 15 people in total. The purpose of these people’s participation was to collect the data through 
focus group interview, and to adopt the technique of content analysis of the retail strategy and SWOT 
analysis were used.  

It was found that the retail strategy analysis and location were the crucial marketing factors 
of the retail stores in Tha Nam Sam Sen community since it was located in the urban area; thus, most 
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พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
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          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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customers were habitants living around the area. In addition, due to being traditional retail stores, 
they should be developed in terms of the management, design, and display to be more modern and 
systematic, which would be convenient for their customers. The process was done through observing 
modern stores like 7-11 convenient stores as models. Moreover, retail stores in the area of Tha Nam 
Sam Sen should consider on planning merchandise assortments due to discrete categories of goods 
offered in each store. Thus, pricing policy was depended on the quality factors of goods and 
customer service, and the expectations of customers. Additionally, if retail stores were able to adopt 
modern technology with the store’s management, such as a barcode scanner, it would be 
convenient and quick for customers’ payment process. In addition, marketing communication mix 
was considered to be vital in their development, especially advertizing and publicizing, given             
a tendency of declining retail sales. 
Keywords: Retail Marketing Strategies, Retail Stores of Community, Tha Nam Sam Sen Community 
 
บทนํา 

ภาคธุรกิจการค้าและบริการเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดในส่วนของภาคธุรกิจท้ังหมด และมีส่วนสําคัญที่
ก่อให้เกิดรายได้ให้ประเทศเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะส่วนของธุรกิจการค้าปลีกน้ัน เป็นธุรกิจพื้นฐานดั้งเดิมของคนไทยที่
มีมาช้านาน ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี การค้าปลีกค้าส่งเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
นอกจากจะเป็นสาขาที่ทํารายได้สูงเป็นอันดับรองจากอุตสาหกรรมและมีการจ้างงานมากเป็นอันดับสามรองจากภาค
เกษตรและภาคบริหารการค้าปลีกค้ายังส่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ธุรกิจค้าปลีกจึงเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมและเป็นตัว
จักรในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจะทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตและนําสู่ผู้บริโภค (อนุศาสตร์ สระทองเวียน, 2553) 
           ธุรกิจค้าปลีกจะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือผู้ซ้ือโดยตรง เพราะจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการโดยตรงไม่ได้นําไปผลิต 
ขาย หรือจําหน่ายต่อ ลักษณะของธุรกิจค้าปลีกจะมีความหลากหลาย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ วิธีการจัดตั้งเงิน
ลงทุนและการบริหารจัดการ หรืออาจแบ่งตามสินค้าหรือสายผลิตภัณฑ์ท่ีจําหน่าย แบ่งตามนโยบายด้านราคาสินค้า แบ่ง
ตามลักษณะดําเนินการและแบ่งตามการควบคุมกิจการหรือการเป็นเจ้าของ ธุรกิจค้าปลีกท่ีมีขนาดเล็ก ได้แก่ หาบเร่ แผง
ลอย หรือร้านขายของชําท่ีเรียกว่า โชวห่วย ความหมายของคนจีนจะหมายถึงร้านจําหน่ายสินค้าท่ัวไป หรือร้านขาย
สินค้าเบ็ดเตล็ดจนถึงขนาดใหญ่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าหรือธุรกิจข้ามชาติท่ีเข้ามาลงทุนรูปแบบต่างกัน ไม่ว่า
จะเป็นดิสเคาวท์สโตร์ ซูเปอร์มาเก็ต ร้านคอนวีเนียนสโตร์ท่ีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ธุรกิจค้าปลีกจะเป็นสถาบันทาง
การตลาดท่ีเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยข้อมูลทางการตลาดให้ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน    
(ภัทราวรรณ สุขพันธุ์, 2557) 

ในปัจจุบันพัฒนาการทางเศรษฐกิจและธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทําให้รูปแบบและโครงสร้างธุรกิจ
ค้าปลีกเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยลักษณะที่ทําให้ธุรกิจค้าปลีกรายย่อยตกอยู่ในสภาวะถดถอย ในขณะที่การตลาดค้าปลีก
ขนาดใหญ่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาด
มากข้ึน จนทําให้เกิดปัญหาแก่ผู้ค้าปลีกรายย่อย ทําให้เกิดแรงต่อต้านเพื่อปกป้องธุรกิจค้าปลีกของชุมชน หอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (2556) ได้ประเมินธุรกิจค้าปลีกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 พบว่า การเติบโตของ
ธุรกิจค้าปลีกจะชะลอตามกําลังซ้ือและภาระหนี้สินของผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องเร่งปรับตัวรองรับเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่ยังคงผันผวน ตลอดจนเสนอแนะภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจการค้า
ชายแดนและการท่องเที่ยวเพื่อทดแทนกําลังซ้ือในประเทศที่ชะลอตัวลง   

อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการตลาดค้าปลีกหลายรายท่ีมีความสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการและ
พัฒนาพ้ืนที่เพื่อให้ตลาดค้าปลีกของตน สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงและยังประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้นการแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการต้องคํานึงถึง โดยเฉพาะการ
พิจารณาและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนากระบวนการจําหน่ายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการ
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          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

487
3 

 

ธุรกิจค้าปลีกต้องศึกษาและเข้าใจความต้องการของตลาดและความต้องการของลูกค้า โดยกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจ
ค้าปลีกถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการแข่งขันทางธุรกิจ (สันติธร ภูริภักดี, 2554) 

ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างมากท่ีจะศึกษาว่ากลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนท่านํ้าสามเสน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เพื่อสามารถนําเสนอแนวทางในการพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการตอบสนองความพอใจของ
ผู้บริโภคสูงสุด และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน อันจะนํามาซ่ึงรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการร้านค้าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในท้ายท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ในการค้าปลีก และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้านค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสาม
เสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดค้าปลีกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขันทาง
การตลาดของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ และตํารา
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการค้าปลีก (Retail Strategies) ของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี
องค์ประกอบสําคัญทั้งสิ้น 6 ด้านประกอบด้วย (1) ทําเลท่ีตั้ง (Location) (2) ความหลากหลายของประเภทสินค้า 
(Merchandise Assortments) (3) นโยบายราคา (Pricing Policy) (4) ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 
(Communication Mix) (5) การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า (Store Design and Display) และ (6) การบริการ
ลูกค้า (Customer Services) (Michael Levy & Barton Weitz, 2007) และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้านค้า
ปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) จุดแข็ง (Strengths) (2) จุดอ่อน 
(Weaknesses) (3) โอกาส (Potential Opportunities) และ (4) อุปสรรค (Threats) (สุปัญญา ไชยชาญ, 2534) เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาการตลาดค้าปลีกชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2. การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผลการวิจัยในเชิงลึก โดยเป็นการสนทนากลุ่มกับแกนนําในชุมชนจํานวน 5 ราย 
ผู้ประกอบการตลาดค้าปลีก จํานวน 5 ราย และชาวบ้านในชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 
ราย จํานวนรวมทั้งสิ้น 15 ราย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดําเนินการโดยชี้แจงให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการวิจัยครั้ง
นี้ และดําเนินการสนทนากลุ่ม โดยมีเนื้อหาสําคัญ ได้แก่  กลยุทธ์ในการค้าปลีก (Retail Strategies) และสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกร้านค้าปลีก (SWOT Analysis) ของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสังเกต
ปฏิกิริยาการสัมภาษณ์ อารมณ์ ตลอดจนความรู้สึกจากน้ําเสียงและสีหน้า สําหรับนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกอย่าง
ละเอียด นอกจากนี้ผู้วิจัยบันทึกเทปการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรายละเอียดในการสัมภาษณ์ให้ได้มากท่ีสุด และดําเนินการจด
บันทึกข้อมูลดิบและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลอย่างละเอียด จากนั้นผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อกําหนดหัวข้อ/กลุ่มหัวข้อแนวคิดสําคัญ (Topic/category) และแบบแผน
แนวคิดสําคัญอันเป็นประเด็นของการวิจัย (Pattern/themes) 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. บริบทของชุมชนท่าน้ําสามเสน 
ด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้คนในชุมชนท่าน้ําสามเสนดําเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายเชื้อชาติ มีคนจีน

ไหหลํา และจีนแต้จิ๋ว เข้ามาตั้งรกรากจนสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน รวมทั้งคนเชื้อสายอินเดีย ก็เข้ามาพึ่งพาอาศัย
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาถึงทุกวันนี้ 

ด้านประชากร ชุมชนท่าน้ําสามเสนมีพ้ืนที่ท้ังหมด 335 หลังคาเรือน 420 ครอบครัวโยประมาณ มีประชากร 
1,830 คน โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน และประชากรส่วนใหญ่การศึกษาไม่สูง ชาวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย รับจ้าง และลูกจ้าง 

ด้านพื้นที่ พ้ืนที่ชมุชนอยู่ในเขตพื้นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และที่อยู่อาศัยมี
ความหลากหลาย และที่อยู่ส่วนใหญ่มีความหนาแน่นทรุดโทรม มีวัดประสาทบุญญาวาสเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวบ้านในชุมชน 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสน 
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสนนั้น จะทําการวิเคราะห์กลยุทธ์

ในการค้าปลีกท้ัง 6 องค์ประกอบ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
 2.1 ทําเลท่ีตั้ง ในการดําเนินธุรกิจค้าปลีก ถือเป็นปัจจัยการตลาดท่ีท่ีสําคัญมากท่ีสุด การพิจารณาการ

คัดเลือกทําเลท่ีตั้งของร้านค้าปลีกต้องนึกถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชนนั้น  อํานาจการซ้ือการแข่งขันของ
กิจการประเภทเดียวกัน อุปกรณ์อํานวยความสะดวก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุดและเสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุด 
สําหรับร้านค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสน จะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน เป็นทางผ่าน และติดถนน นอกจากนี้ ร้านค้าปลีก
ของชุมชนมีการกําหนดเวลาเปิด-ปิดร้านค้าท่ีแน่นอน อย่างไรก็ตามทําเลท่ีตั้งของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ส่วนใหญ่จะ
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนหรือในเมืองมีระยะทางห่างจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เช่น ห้างบิ๊กซี (Big C) และห้างโลตัส (Lotus) 
เป็นต้น ซ่ึงห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เหล่านั้นได้เข้ามาต้ังภายหลังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และอยู่ห่างกันระหว่าง 6-10 
กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ยังมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Convenience Store) เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านสะดวกซื้อ
สมัยใหม่ท่ัวไปได้เข้ามาต้ังภายหลังและตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน 1-5 กม.จากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมท่ีตั้งอยู่ก่อนแล้วในชุมชน 
ทาให้มีผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมอย่างมาก 

 2.2 ความหลากหลายของประเภทสินค้า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสน ประสบปัญหา
ในการดําเนินธุรกิจ โดยร้านค้าปลีกจะมีสินค้าจําหน่ายภายในร้านค้าท่ีเหมือนกัน คือ จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป
ท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวัน เช่น อาหารแห้ง ขนม บุหรี่ เหล้า ผงซักฟอก สบู่ เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดย
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าประเภทเครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค ดังนั้นผู้ประกอบการเน้นการคัดเลือกสินค้าท่ี
ตรงกับความต้องการของลูกค้ามาจําหน่ายภายในร้านค้า หากสินค้าชนิดหรือประเภทใดไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าก็จะ
เลิกจําหน่ายสินค้านั้น และบางร้านค้าปลีกจะยึดติดกับการจําหน่ายสินค้าเดมิๆ ท่ีร้านจําหน่ายอยู่ แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกบางรายได้พิจารณาเลือกสินค้าใหม่ท่ีตรงกับลูกค้าต้องการเข้ามาจําหน่ายภายในร้าน 

 2.3 นโยบายราคา พบว่า ราคาสินค้าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เนื่องจากราคาสินค้าจะถูกกําหนดจาก
ราคาตลาดหรือราคาท่ีเท่ากับราคาขายสินค้าของร้านค้าปลีกอ่ืนๆ โดยผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจะตั้งราคาสินค้าโดย
บวกผลกําไรที่ต้องการจากต้นทุนของสินค้า ร้านค้าปลีกชุมชนมีการติดป้ายราคาที่บรรจุภัณฑ์หรือบริเวณชั้นวางสินค้า 
และมีการหาแหล่งสินค้าท่ีมีราคาถูก เพื่อให้ผู้ซ้ือได้ซ้ือสินค้าในราคาถูก 

 2.4 ส่วนประสมการสื่อสารตลาด ร้านค้าปลีกของชุมชนมีการให้เครดิต (เงินเชื่อ) แก่ลูกค้า และมีการใช้
ผู้ช่วยขายสินค้าภายในร้านค้า ตลอดจนอํานวยความสะดวกแก่ผู้ซ้ือสินค้า อย่างไรก็ตามร้านค้าปลีกของชุมชนส่วนใหญ่
ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขาดกิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยการให้ส่วนลดราคาสินค้า หรือการลด แลก แจก 
แถม เพื่อจูงใจให้ชาวบ้านซ้ือสนิค้า  

 2.5 การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า สินค้าท่ีจําหน่ายมีสํารองไว้ในสต๊อกไม่ขาดตลาด โดยมีการจัด
สินค้าเป็นระเบียบแบ่งตามหมวดหมู่ อย่างไรก็ตามร้านค้าปลีกของชุมชนบางราย หรือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมขาดการให้
ความสําคัญกับการสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า การวางสินค้าจําหน่ายในบางรายผู้ประกอบการวางสินค้าอย่าง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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สะเปะสะปะ และขาดการปรับเปลี่ยนตําแหน่งสินค้าตามเทศกาล อย่างไรก็ตามมีการปรับวางสินค้าท่ีจําหน่ายคล่อง           
ไว้หน้าร้านค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้ซ้ือและผู้ขาย 

 2.6 การบริการลูกค้า พบว่า ชาวบ้านจะเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกในช่วงเย็นถึงตอนหัวค่ํา โดยร้านค้า
ปลีกของชุมชนมีการกําหนดเวลาเปิด-ปิดร้านค้าท่ีแน่นอน โดยผู้ประกอบการเป็นคนในชุมชน จึงสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้ 

 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ร้านค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสน 

 แสดงการวิเคราะห์สถานการณ์ร้านค้าปลีกของชุมชนท่านํ้าสามเสน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis พบว่า 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีสินค้าท่ีหลากหลาย ราคาถูก และเป็นที่นิยมของชาวบ้าน
ในชุมชน 
2. มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับในชุมชน 
3. ผู้ประกอบการมีระบบการตัดสินใจที่รวดเร็ว และคล่องตัว 
4. ทําเลท่ีตั้งของอยู่บริเวณที่ตั้งของชุมชน ทําให้ลูกค้ามีความ
สะดวกในการซื้อสินค้า  
5. การคมนาคมสะดวก เป็นทําเลท่ีมีความเหมาะสม สามารถ
จอดรถขนถ่ายสินค้าได้สะดวก 
6. ลักษณะของการทํางานร้านค้า ทํางานทุกวันไม่มีวันหยุด 
สามารถให้บริการภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้ประกอบการขาดการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และ
ตัดสินใจในด้านการตลาด 
2. ความหลากหลายของรสชาติมีน้อย 
3. ขาดระบบการบริหาร โดยเฉพาะการทําบัญชี  
4. ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าขาประจําท่ีอาศัยอยู่
ในชุมขนบริเวณใกล้เคียง จะมีลูกค้าขาจรเพียงเล็กน้อยที่
เป็นทางผ่านจึงแวะซ้ือ ดังนั้นส่วนลักษณะการซื้อสินค้าจะ
ซ้ือสินค้าท่ีซ้ือประจํา 
5. ทําเลท่ีตั้งเป็นอาคารพาณิชย์เก่า แคบ การจัดวางสินค้า
ไม่เป็นหมวดหมู่ ทําให้สินค้าสูญหายได้ง่าย และการขยาย
สถานที่ทําได้ลําบาก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เพราะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน 
2.  สินค้า อุปโภคบริ โภคเป็นสินค้าที่ มีความจํา เป็นต่อ
ชีวิตประจําวัน การขยายตัวของตลาดสินค้าประเภทนี้สูงขึ้น
ตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 
3. รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยการเพิ่มการ
จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมากขึ้นโดยดูจากอัตราการเพิ่มข้ึน
ของจํานวนบัตรเครดิต 
 

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง เนื่องจากการเข้าสู่ตลาด
ไม่มีข้อจํากัดมากนัก  ผู้ประกอบการท้องถิ่นขาดความรู้
ความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีของตน  และ
ผู้ประกอบการจากต่างชาติท่ีมีความรู้ทางด้านสารสนเทศ 
ท่ีสามารถนํามาลดต้นทุนในการบริหารการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถเข้าสู่ตลาดได้ตลอดเวลา เช่น 7-
11 และโลตัส เอกซ์เพลส เป็นต้น  
2. สถานการณ์การแข่งขันของร้านค้าปลีกในปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันกันมากขึ้น เกิดขึ้นทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในด้าน
ของราคา ส่งผลกระทบกับร้านค้าปลีกขนาดเล็กท่ีต้อง
ทยอยปิดตัวลง เพราะไม่สามารถหากลยุทธ์ใหม่ๆมารับมือ
กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ 
3. ร้านค้าปลีกข้ามชาติ มีเงินลงทุน และเทคโนโลยีสูง 
4. ความเสี่ยงจากระบบจราจร  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ทําเลที่ตั้ง ความหลากหลายของประเภทสินค้า นโยบายราคา ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด การออกแบบร้าน
และการจัดวางสินค้า และการบริการลูกค้า นับเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีผู้ประกอบการธุรกิจต้องใช้วางแผนตั้งแต่เริ่มต้น
ธุรกิจ เพื่อที่จะทําให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถแข่งขันและประสบความสําเร็จได้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีผลการดําเนินงานที่ดีหรือประสบความสําเร็จในตลาดจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าท่ี
มีมุมมองที่ชัดเจนในเชิงกลยุทธ์การตลาด มีการวางตําแหน่งของร้านค้าท่ีชัดเจนและแตกต่างจากร้านค้าอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่งขัน
มีการเปิดรับและแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการตลาดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในตลาดอย่างสม่ําเสมอ
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาสนา พวงบุบผา (2554) ท่ีพบว่า องค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีผลการดําเนินงานดีเย่ียม
ในตลาดจะมีมุมมองที่ชัดเจนในเชิงกลยุทธ์ และการได้มาซ่ึงความรู้เกี่ยวกับตลาด 
 2. ร้านค้าปลีกจะเปิดรับและมีการปรับตัวยอมรับสิ่งใหม่ๆ เช่น การหาสินค้ามาจําหน่ายภายในร้านค้าอย่าง
สมํ่าเสมอ มีการนําสินค้าท่ีมีความหลากหลาย และครบถ้วนภายในร้าน โดยให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชยา นิเวศน์ (2556) ท่ีพบว่าการมีสินค้าหลากหลายให้
เลือก การมีสินค้าตรงตามความต้องการของคนในชุมชน และความรวดเร็วในการให้บริการ จะเพิ่มความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าภายในร้านส่งผลต่อยอดขาย 
 3. ร้านค้าปลีกท่ีประสบความสําเร็จมีจะให้ความสําคัญกับการแสวงหาแหล่งจัดซ้ือสินค้าท่ีมีราคาต่ํา เพื่อทําให้
สามารถกําหนดราคาสินค้าตํ่าลง แต่จะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการลดราคาสินค้าแต่จะให้ความสําคัญกับราคายุติธรรม 
ความซ่ือสัตย์และไม่หลอกลวงต่อลูกค้าในเรื่องราคาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ อภิชยา นิเวศน์ (2556) ท่ีสรุปว่า 
ผู้ค้าปลีกท่ีใช้กลยุทธ์ราคาต่ําจะมีประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนมากกว่าผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ราคาดังกล่าว และการทํา
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจด้านราคาไม่จําเป็นต้องหมายถึงการเข้าสูส่มรภูมิรบของสงครามราคา ลูกค้ามีมุมมองของการ
รับรู้ด้านราคาที่หลากหลายหลายประการที่สามารถนํามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกค้า 
 4. ร้านค้าปลีกท่ีประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมีการทําการส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาลสําคัญ หรือช่วงที่
ยอดขายลดลง เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อสินค้า ซ่ึงจากผลการวิจัยของ ณัฐพล เสตกรณุกูล (2554) พบว่า การ
ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างเห็นได้ชัดต่อความชอบพอของลูกค้า 
โดยการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสําหรับร้านค้าปลีกท่ีขายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีต้ังอยู่ในตลาดที่มีการ
แข่งขันสูงจากร้านค้าปลีกอ่ืนที่มีการนําเสนอส่วนประสมของสินค้าท่ีเหมือนกันแก่ลูกค้าและในตลาดท่ีมีการแข่งขันน้อย
จะไม่ส่งผลกระทบทางบวกต่อยอดขายสินค้าของร้านค้าและจํานวนของลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือสินค้าภายในร้านค้า จึงอาจ
จําเป็นต้องทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นหาว่า ผู้ประกอบการร้านค้าเหล่านี้ได้รับผลกระทบทางบวกต่อยอดขายจาก
การทําการส่งเสริมการตลาดหรือไม่และอย่างไร 
 5. ร้านค้าปลีกต้องมีการกําหนดตําแหน่งที่ตั้งของสินค้าภายในร้านค้าการบริหารการจัดแสดงสินค้าภายใน
ร้านค้าและบริเวณด้านหน้าหรือภายนอกร้านค้าในรูปแบบท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการกระตุ้น
แรงจูงใจในการซื้อสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Michael Levy & Barton Weitz (2007) ท่ีพบว่า การจัดแสดง
หน้าร้านค้าช่วยเพิ่มความสนใจในร้านค้าและก่อให้เกิดการเยี่ยมเยียนร้านค้าโดยไม่ได้วางแผน 
 6. กลยุทธ์ค้าปลีกที่ก่อให้เกิดความประสบผลสําเร็จในการดําเนินการตลาด สิ่งสําคัญท่ีผู้ประกอบการค้าต้องให้
ความสําคัญ คือ ความรวดเร็วในการบริการ และมีการให้บริการต่างๆ กับลูกค้า เช่น ช่วยหยิบสินค้าส่งให้กับลูกค้าโดย
ลูกค้าไม่จําเป็นต้องลงจากรถของตนเอง หรือบริการส่งสินค้าถึงบ้าน รวมทั้งการให้บริการลูกค้าในด้านที่จอดรถที่สะดวก 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความประทับใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการซ้ํา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในเขตชุมชนท่าน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
หน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช่น สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร ควรเข้ามาศึกษาสภาพปัญหาและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในส่วนของเงินลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ในเรื่องของการ
จัดหาแหล่งเงินทุน นอกจากนั้นร้านค้าปลีกของชุมชนท่าน้ําสามเสนควรหันมาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับร้านค้าปลีก
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนําสินค้าไปขายต่อให้แก่ผู้บริโภคในท้องที่ของตนต่อไป ดังนั้น
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การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
A Financial Analysis of Sala Farming in Chanthaburi Province 

ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย  จิตร์อารี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละพันธุ์
สุมาลี และพันธุ์เนินวง และวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรสําคัญที่มีผลต่อผลตอบแทนทางการเงิน    
ในการลงทุนทําสวนสละ การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 60 ราย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ
ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลจากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลี ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ระยะเวลา
ของโครงการเท่ากับ 20 ปี ใช้อัตราคิดลดร้อย 7 ต่อปี พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 4,420,048 บาท 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.5 และอัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 60       
จากดัชนีชี้วัดท้ัง 3 นี้ แสดงว่า การลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลี ให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าทางการเงิน ส่วนผลการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนินวง พบว่า NPV เท่ากับ 1,742,125 บาท อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.05 และ IRR เท่ากับร้อยละ 70 แสดงว่า การลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนินวง       
ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางการเงินเช่นกัน 

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของการลงทุนทําสวนสละชี้ให้เห็นว่า   
ความเสี่ยงในการลงทุนอยู่ในระดับตํ่า  
คําสําคัญ: สละ, การวิเคราะห์ทางการเงิน, ความอ่อนไหวของโครงการ   

 
Abstract 

 
 The objectives of this study were to compare the return on investment of Sala var. Sumalee 
and Sala var. Nern-Wong farming and analyse the effect of important factor changes on the return of 
investment. The study used primary data which directly collected by interviewing 60 sala farmers in 
Chanthaburi province. Secondary data from related sources were use to support primary data. 
 The analysis of return on investment in Sala var. Sumalee farming was based on 5 rai of farm 
size, project-life of 20 years and 7% of discounted rate. The result showed that net present value 
(NPV) benefit cost ratio (BCR) and internal rate of return (IRR) was 4,420,048 baht, 2.5 and 60% 
respectively. The indicators shown that Sala var. Sumalee farming was worthwhile. On the other 
hand, NPV, BCR and IRR of Sala var. Nern-Wong farming was 1,742,125 baht, 2.05 and 70%  
respectively. This implies that Sala var. Nern-Wong farming was worthwhile as well. 
 The results of sensitivity analysis and switching value test reflected that the sala farming had 
a low degree of financial risk. 
Keywords: Sala, Financial Analysis, Sensitivity Analysis 
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บทนํา 
 สละมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zalaccaedulis อยู่ในวงศ์ Palmae เป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของจังหวัด
จันทบุรี เนื่องจากสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ต่างจากผลไม้ชนิดอ่ืน เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ซ่ึงจะให้ผลิตปีละ       
1  คร้ัง สละมีการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิตในเชิงการค้าค่อนข้างเร็ว เม่ือเทียบกับไม้ผลอีกหลายชนิด โดยตั้งแต่เริ่มปลูก
จนกระทั่งออกดอกทะลายแรก ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ทําให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติของ
สํานักงานเกษตรจันทบุรี ซ่ึงจากปีการเพาะปลูก 2545 มีพ้ืนที่การเพาะปลูก 10,955 ไร่ เพิ่มมาเป็น 11,208 ไร่ ในปีการ
เพาะปลูก 2556 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ทางด้านการตลาดสละเป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติดี จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ผลผลิตนิยมรับประทานใน
รูปผลไม้สด นอกจากนี้ยังสามารถนําไปแปรรูปเป็นสละลอยแก้ว 
 ในจังหวัดจันทบุรีมีสภาพที่ดินและภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยต่อการลงทุนทําสวนสละ แต่ในเชิงเศรษฐกิจยังไม่มี
ข้อมูลหรือการศึกษาในเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนทําสวนสละอย่างจริงจัง เนื่องจากต้นกล้าสละมีราคาสูง ซ่ึงต่าง
จากผลไม้ชนิดอ่ืน เกษตรกรบางรายเห็นว่าจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงกว่าการปลูกผลไม้ชนิดอ่ืน ดังนั้นการศึกษา
ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนทําสวนสละ เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงผลตอบแทนสุทธิ (Net Benefit) จะเป็นข้อมูลที่
ช่วยเกษตรกรในการตัดสินใจลงทุนทําสวนสละรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
กําหนดและวางแผนการปลูกสละต่อไป 
 
ตารางที่ 1 พ้ืนที่การเพาะปลูกสละ ในจังหวัดจันทบุรี 

ปี พ้ืนที่ปลูก (ไร่) 
2545 10,955 
2546 13,370 
2547 14,949 
2548 17,434 
2549 12,643 
2550 13,373 
2551 14,239 
2552 14,330 
2553 13,319 
2554 11,829 
2555 12,044 
2556 11,208 

ท่ีมา: สํานักงานเกษตรจันทบุรี (2556) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรชาวสวนสละ          
ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกสละ โดยเปรียบเทียบการลงทุนในกรณีท่ีเกษตรกร
ลงทุนปลูกสละพันธุ์สุมาลีกับสละพันธุ์เนินวง 
 3. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรสําคัญท่ีมีผลต่อผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุน 
ทําสวนสละ 
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกสละพันธุ์สุมาลี จํานวน 30 ตัวอย่าง และสละพันธุ์
เนินวง จํานวน 30 ตัวอย่าง ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เนื่องเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกสละมากท่ีสุด (สํานักงานเกษตร
อําเภอท่าใหม่, ม.ป.ป.) ในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากรายงานสถิติ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคทางด้านการผลิตสละในจังหวัด
จันทบุรี ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยอาศัยค่าทางสถิติในรูปของร้อยละและค่าเฉลี่ยในการ
อธิบาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในส่วนของการ
วิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุน (financial analysis) ใช้เกณฑ์การตัดสินใจ แบบปรับค่าของเวลา (discounted 
measures) ซ่ึงจะเป็นการเปรียบเทียบเงินลงทุนหรือต้นทุน (Cost) กับรายได้หรือผลตอบแทน (Benefits) จากการ
ลงทุนทําสวนสละ  ใช้ดัชนีชี้วัดหรอืหลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 วิธี คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net present value :NPV) 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (benefit- cost ratio :BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (internal rate 
of return :IRR)  พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) และค่าแปรเปลี่ยนของโครงการ 
(Switching Value Test) อันเนื่องมาจากการมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 และ 3 

1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( net present value : NPV) เป็นการบ่งชี้ถึงจํานวนผลตอบแทนสุทธิ (net benefit) 
ตลอดระยะเวลาของโครงการ เกณฑ์การตัดสินใจ (decision rule) คือ NPV มากกว่า 0 หรือมีค่าเป็นบวก แสดงว่า
โครงการนั้นๆ มีความเหมาะสมที่จะลงทุนได้ กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม (present value benefit: 
PVB) มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (present value cost :PVC) ดังสมการที่ 1 

NPV    =   �
(Bt  - Ct)
(1+r)t

n

t=1

 

 โดยท่ี NPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  
  Bt = ผลตอบแทนของโครงการในปีท่ี t 
  Ct = ต้นทุนของโครงการในปีท่ี t 
  r = อัตราคิดลด  
  t = ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ปีท่ี 1, 2, …, n 

2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (benefit- cost ratio : BCR) คือ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม 
(present value benefit: PVB) หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (present value cost :PVC) หลักการตัดสินใจ
คือ BCR มากกว่า 1 แสดงว่าการลงทุนมีความคุ้มค่า ดังสมการที่ 2 

BCR    =   
∑ Bt(1+r)-tn

t=1

∑ Ct(1+r)-tn
t=1

 

 3) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (internal rate of return : IRR) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยใน
กระบวนการคิดลด  (discount rate) ท่ีทําให้ NPV มีค่าเท่ากับ 0 การตัดสินใจยอมรับโครงการคือ IRR มีค่าสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ย (interest rate) หรือค่าเสียโอกาสของทุน (opportunity cost of capital) ดังสมการที่ 3 

NPV = ∑ (Bt  - Ct)
(1+r)t

n
t=0    =   0 

 โดยท่ี r = อัตราผลตอบแทนภายใน  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) โดยคํานึงในด้านราคาปัจจัยการผลิต 
(pricing input) และราคาผลผลิต (product price) หากผลท่ีได้นั้นยังคงทําให้โครงการยอมรับได้จะต้องทําการทดสอบ
เพื่อหาว่า ณ ระดับต้นทุนเพิ่มมากกว่าหรือผลตอบแทนลดลงมากกว่าเท่าไรผู้ลงทุนจึงจะไม่สามารถลงทุนได้ซ่ึงการ
ทดสอบแบบนี้เรียกว่า Switching Value Test (SVT) โดยในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณา 2 กรณคีือ 

 1) กรณีว่า ต้นทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้ร้อยละเท่าไร จึงจะทําให้   NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ และ BCR เท่ากับ 1 

SVTC  =    
NPV

PV of cost
 

กําหนดให้ SVTC  หมายถึง  Switching value Test of cost  
NPV  หมายถึง  มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ  
PV of cost หมายถึง  มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน  

 2) กรณีหาว่าผลตอบแทนสามารถลดลงได้ร้อยละเท่าไรจึงจะทําให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์และ BCR เท่ากับ 1 

SVTB  =    
NPV

PV of benet
 

กําหนดให้ SVTB  หมายถึง  Switching value Test of benefit 
NPV  หมายถึง  มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ  

  PV of benefit หมายถึง  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน 
 ถ้า SVTC หรือ SVTB ท่ีคํานวณได้มีค่าสูง หมายความว่าความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ในระดับต่ํา ในทางตรงกัน
ข้าม หาก SVTC หรือ SVTB มีค่าตํ่า หมายความว่าความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ในระดับสูง 
 
ผลการวิจัย  

พันธุ์สละที่เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีนิยมปลูก คือ สละพันธุ์สุมาลี และพันธุ์เนินวง เกษตรกรทุกรายมีท่ีดิน
เป็นของตนเอง และไม่มีรายใดกู้เงินจากแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ มีข้อกําหนดคือ 
กําหนดอายุโครงการ 20 ปี ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7 ซ่ึงเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2556 การจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกรมี 2 ลักษณะ คือ สละแบบกระปุก และ
สละแบบกะซ้า โดยแบบกระปุกมีน้ําหนักประมาณ 0.5 – 1 กิโลกรัม/กระปุก และมีผลสละเต็มกระปุก ส่วนแบบกะซ้ามี
น้ําหนักน้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม/กระปุก และมีผลสละไม่เต็มกระปุก ราคาสละพันธุ์สุมาลีสูงสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ราคา
เฉลี่ย 85 บาทต่อกิโลกรัม และราคาต่ําสุดในช่วงเดือนเมษายน และตุลาคม ราคาเฉลี่ย 45 บาทต่อกิโลกรัม ราคาของ
สละพันธุ์เนินวงสูงสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ราคาเฉลี่ย 50 บาทต่อกิโลกรัม และราคาต่ําสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม และ
มิถุนายน ราคาเฉลี่ย 23 บาทต่อกิโลกรัม โดยรายได้จากการจําหน่ายสละพันธุ์สุมาลี และพันธุ์เนินวง สามารถหาได้จาก
การนําปริมาณผลผลิตสละแบบกระปุก และแบบกะซ้า ท่ีได้จาการสํารวจคูณด้วยราคา สละเริ่มให้ผลผลิตในปีท่ี 3 สละ
พันธุ์สุมาลีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจากที่ผสมเกสร 7 เดือน ถึง 8 เดือน ส่วนสละพันธุ์เนินวงนั้น สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้หลังจากที่ผสมเกสร 8 เดือน ถึง 9 เดือน รายได้ท้ังหมดจากการจําหน่ายสละพันธุ์สุมาลี และพันธุ์เนินวง ท้ัง
แบบกระปุก และแบบกะซ้า ดังแสดงในตารางที่ 2 ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลี 
และพันธุ์เนินวง ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) ซ่ึง
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการท่ีเกษตรกรจําเป็นต้องปลูกโรงเรือน ซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการลงทุนและมีอายุการใช้งานได้หลาย
ปี เช่น เครื่องตัดหญ้า เสาปูน  อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในระบบการให้น้ํา เป็นต้น และค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงาน 
(Operating Cost) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าต้นพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ค่าแรงงานในการปลูก 
ค่าดูแลรักษาผลผลิต ค่าน้ํามัน และค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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ตารางที่ 2 รายได้จากการจําหน่ายสละพันธุ์สุมาลี และพันธุ์เนินวง ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 

ปีท่ี 
สละพันธุ์สุมาลี  รายได้รวม สละพันธุ์เนินวง (บาท) รายได้รวม 

กระปุก 
(กก.) 

กะซ้า 
(กก.) 

(บาท/ปี) กระปุก 
(กก.) 

กะซ้า 
(กก.) 

(บาท/ปี) 
 

1-2 - - - - - - 
3 571,100 90,375 661,475    270,040      38,981   309,021 

4-10 806,350 93,165 899,515    358,463      49,424   407,887 
11-20 718,375 82,005 800,380    329,698      48,312   378,010 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละพันธ์ุสุมาลี พบว่า มูลค่าปัจจุบันของรายได้ (PVB) เท่ากับ 
7,354,759 บาท มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (PVC) ท่ีเกิดจาการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลี เท่ากับ 2,934,711 
บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 4,420,048 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.5 ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 60 ดังแสดงในตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาดัชนีตัวชี้วัดทางการเงินดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่าการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลี มีผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันผลตอบแทน
สุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการจากการลงทุน (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราคิดลด หมายความว่า การลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลี เมื่อลงทุนแล้ว
สามารถให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของสวน คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตลอดอายุ
ของโครงการ จากดัชนีตัวชีวัดทางการเงินทั้ง 3 วิธี แสดงให้เห็นว่าการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลี ให้ผลคุ้มค่าแก่การ
ลงทุน  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละพันธ์ุสุมาลี ในจังหวัดจันทบุรี 
              ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 

ปี รายได้ท้ังหมด (บาท) ค่าใช้จ่ายท้ังหมด (บาท) รายได้สุทธิ (บาท) 
1 0 525,870 -525,870 
2 0  35,760 -35,760 
3 661,475 282,810 378,665 
4 899,515 265,910 633,580 
5 899,515 281,310 618,180 
6 899,515 266,910 632,580 
7 899,515 269,010 630,480 
8 899,515 273,710 625,780 
9 899,515 281,310 618,180 
10 899,515 265,910 633,580 
11 800,380 300,110 500,270 
12 800,380 264,210 536,170 
13 800,380 292,510 507,870 
14 800,380 264,210 536,170 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
ปี รายได้ท้ังหมด (บาท) ค่าใช้จ่ายท้ังหมด (บาท) รายได้สุทธิ (บาท) 
15 800,380 267,310 533,070 
16 800,380 270,210 530,170 
17 800,380 281,310 519,070 
18 800,380 273,710 526,670 
19 800,380 269,010 531,370 
20 800,380 264,210 536,170 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายได ้(PVB)            7,354,759 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของค่าใช้จ่าย (PVC)             2,934,711 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี           4,420,048 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี                 2.50 
อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR)                   60% 
 
 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนินวง มูลค่าปัจจุบันของรายได้ (PVB) เท่ากับ 
3,396,316 บาท มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายท้ังหมด (PVC) ท่ีเกิดจาการลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนินวง เท่ากับ 
1,654,191 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 1,742,125 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 
2.05 ส่วนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 70 ดังแสดงในตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาดัชนีตัวชี้วัดทาง
การเงินดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนินวง มีผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องจากมูลค่า
ปัจจุบันผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการจากการลงทุน (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราคิดลด หมายความว่า การลงทุนทําสวนสละพันธุ์
เนินวง เม่ือลงทุนแล้วสามารถให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของสวน คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดขึ้นตลอดอายุของโครงการ จากดัชนีตัวชี้วัดทางการเงินทั้ง 3 วิธี แสดงให้เห็นว่าการลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนินวง 
ให้ผลคุ้มค่าแก่การลงทุน  
 เม่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุน (Sensitivity Analysis) เป็น 3 กรณี คือ 1) ต้นทุนเพิ่มข้ึน เม่ือราคา
ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 2) รายได้ลดลง เมื่อราคาสละทั้ง 2 พันธุ์ ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 20              
3) ต้นทุนเพิ่มขึ้นและรายได้ลดลงพร้อมกัน ร้อยละ 20 โดยปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง พบว่าท้ัง 3 กรณี ยังให้ผล
คุ้มค่ากับการลงทุน 
 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) ของการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลี
พบว่าการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVTC) คือร้อยละ 150 หมายความว่า ต้นทุนสามารถเพิ่มข้ึนได้มาก
ท่ีสุดร้อยละ 150 จึงจะทําให้ NPV เท่ากับ 0 และ BCR เท่ากับ 1 ส่วนการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน 
(STVB) คือ ร้อยละ 60 ซ่ึงหมายความว่า ผลตอบแทนสามารถลดลงได้มากท่ีสุดร้อยละ 60 จึงจะทําให้ NPV เท่ากับ 0 
และ BCR เท่ากับ 1 ส่วนผลการวิเคราะห์การทดสอบความแปรเปล่ียนของการลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนินวง พบว่า     
การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVTC) คือร้อยละ 105 หมายความว่า ต้นทุนของการลงทุนทําสวนสละพันธุ์
เนินวง สามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดร้อยละ 105 ส่วนการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (STVB) คือ ร้อยละ 
51 หมายความว่า ผลตอบแทนในการลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนินวง สามารถลดลงได้มากท่ีสุดร้อยละ 51 จึงจะทําให้ 
NPV เท่ากับ 0 และ BCR เท่ากับ 1 
 ปัญหาที่พบในการลงทุนทําสวนสละ คือ 1) ด้านการผลิต พบว่า ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วง
ฤดูฝน สละท้ัง 2 พันธุ์ เกิดเห็ดราบนผล (fruit rot) ทําให้ผลสละเน่าเป็นจํานวนมาก 2) ด้านการตลาด พบว่า ตลาดของ
สละทั้ง 2 พันธุ์ เป็นเพียงตลาดในประเทศเท่านั้น 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

498

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละพันธ์ุเนินวง ในจังหวัดจันทบุรี 
              ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 

ปี รายได้ท้ังหมด (บาท) ค่าใช้จ่ายท้ังหมด (บาท) รายได้สุทธิ (บาท) 
1 0 149,670 -149,670 
2 0 24,360 -24,360 
3 309,021 172,830 136,191 
4 407,887 164,230 243,657 
5 407,887 171,830 236,057 
6 407,887 165,230 242,657 
7 407,887 166,530 241,357 
8 407,887 170,530 237,357 
9 407,887 171,830 236,057 
10 407,887 164,230 243,657 
11 378,010 197,630 180,380 
12 378,010 162,530 215,480 
13 378,010 181,530 196,480 
14 378,010 162,530 215,480 
15 378,010 164,830 213,180 
16 378,010 168,530 209,480 
17 378,010 171,830 206,180 
18 378,010 170,530 207,480 
19 378,010 166,530 211,480 
20 378,010 162,530 215,480 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายได้ (PVB)           3,396,316 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของค่าใช้จ่าย (PVC)           1,654,191 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี   1,742,125 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี         2.05 
อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR)            70% 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละในจังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการสัมภาษณ์โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลีและเกษตรกรที่ลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนิน
วง โดยเน้นเกษตรกรผู้ให้ความร่วมมือในการตอบคําถามและกระจายตามช่วงอายุของการให้ผลผลิตของสละ จํานวน
ตัวอย่างทั้งหมด 60 ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็นเกษตรกรที่ปลูกสละพันธุ์สุมาลีจํานวน 30 ตัวอย่าง และเกษตรกรที่ปลูก
สละพันธุ์เนินวง จํานวน 30 ตัวอย่าง จากผลการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบคําถามในวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
ศึกษาสภาพทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการทําสวนสละพันธุ์สุมาลีและพันธุ์เนินวง
ของเกษตรกร (2) เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลีและพันธุ์เนินวง 
(3) เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรสําคัญท่ีมีผลต่อผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนทําสวนสละ 
ดังนี้ 

 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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1. ศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรชาวสวนสละ 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่าลักษณะทั่วไปของหัวหน้าครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนสละในจังหวัด

จันทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลีและเกษตรกรที่ลงทุนทําสวนสละพันธุ์เนิน
วง โดยอายุของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกสละพันธุ์สุมาลี 31-40 ปี อายุของหัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกรผู้ทําสวนสละพันธุ์เนินวงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี โดยหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูก
สละพันธุ์สุมาลี มีระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกสุมาลีส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับมัธยมตอนต้น ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาวิชาสูงสุดตามลําดับและ
หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกสละพันธุ์เนินวง มีการศึกษาระดับระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาระดับอนุปริญญา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามลําดับ ถือครองที่ดินของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด 60 ตัวอย่าง จากการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรตัวอย่าง
ทุกรายมีท่ีดินเป็นของตนเอง เกษตรกรส่วนใหญ่ มีสวนสละขนาด 5 ไร่ และเกษตรกรชาวสวนสละไม่มีรายใดกู้เงินจาก
แหล่งเงินทุนเลย 

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการลงทุนทําสวนสละคือ 1) ด้านราคาและการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพียงตลาดในประเทศเท่านั้น ทําให้ในช่วงที่ผลผลิตมีมากจึงเกิดสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ํา 2) ด้านการผลิต พบว่าในช่วง
ฤดูฝนโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม ท่ีมีฝนตกตลอดทั้งวัน ทําให้เกษตรกรไม่สามารถผสมเกสรดอกสละได้ 
อีกท้ังในช่วงนี้เกิดโรคเชื้อราบริเวณลูกสละทําให้ผลผลิตเน่าเสียหาย รวมถึงศัตรูพืช เช่น ด้วง หนู กระรอก ท่ีเข้าทําลาย
ผลผลิต 

  2. เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกสละ 
 เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกสละพันธุ์สุมาลีและพันธุ์ เนินวงโดยแบ่ง

องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายออกเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ส่วนด้านองค์ประกอบของ
รายได้คํานวณจากปริมาณผลผลิตของสละพันธุ์สุมาลีและพันธุ์เนินวง คูณด้วยราคาของผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได้ในแต่ละ
เดือน โดยในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนเพื่ออธิบายความเป็นไปได้ของการลงทุนทําสวนสละ ใช้
อัตราคิดลดร้อยละ7 ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ 3 หลักเกณฑ์ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย (BCR) และอัตราผลตอบแทนของ
การลงทุน (IRR) ดังน้ี  

 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกสละพันธุ์สุมาลีและพันธุ์เนินวง ในขนาดพื้นท่ี 5 ไร่ โดยใช้
อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี ในกรณีการลงทุนปลูกสละพันธุ์สุมาลี สามารถคํานวณหามูลค่าปัจจุบันผลตอบแทนสุทธิ 
(NPV) เท่ากับ 4,420,048 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.50 และอัตราผลตอบแทนของการ
ลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 60 ซ่ึงดัชนีชี้วัดทางการเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลีให้คุ้มค่า
แก่การลงทุน ส่วนในกรณีการลงทุนปลูกสละพันธุ์เนินวง มูลค่าปัจจุบันผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,742,125 บาท 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.05 และอัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR)  เท่ากับร้อยละ 70 ดัชนี
ชี้วัดทางการเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทุนทําสวนสละพันธ์ุเนินวงให้ผลคุ้มค่าแก่การลงทุน 

 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิของการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลีและพันธุ์เนินวง การ
ลงทุนทําสวนสละพันธ์ุสุมาลีให้ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่าการลงทุนทําสวนสละพันธ์ุเนินวงและเมื่อปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
จะได้มูลค่าปัจจุบันผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ท่ีเพิ่มเท่ากับ 2,677,923 บาท แสดงว่าการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลีให้
ผลตอบแทนทางการเงินคุ้มค่ากว่าการลงทุนทําสวนสละพันธ์ุเนินวง 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่มีผลต่อความคุ้มค่า 
 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรสําคัญที่มีผลต่อผลตอบแทนทางการเงิน ผลการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวในการลงทุนทําสวนสละพันธ์ุสุมาลี ปรากฏกว่า ถ้าราคาสละพันธ์ุสุมาลีลดลงร้อยละ 20 พร้อมกับ
ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ไม่ส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุนทําสวนสละพันธุ์สุมาลี ส่วนผลการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวในการลงทุนทําสวนสละพันธ์ุเนินวงเมื่อราคาสละพันธุ์เนินวงลดลงร้อยละ 20 พร้อมกับราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 ไม่ส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุนทําสวนสละพันธ์ุเนินวงเช่นกัน 

การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนของสละพันธุ์สุมาลี (SVTC) คือ ร้อยละ 150 และการทดสอบค่า
ความแปรเปล่ียนด้านผลตอบแทน (SVTB) คือ ร้อยละ 60 แสดงว่าความเสี่ยงในการลงทุนต่ํา ส่วนการทดสอบค่าความ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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แปรเปลี่ยนด้านต้นทุนของสละพันธุ์เนินวง (SVTC) คือ ร้อยละ 105 และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน 
(SVTB) คือ ร้อยละ 51 แสดงว่าความเสี่ยงในการลงทุนตํ่า 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกสละและการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของการลงทุนในกรณีต่างๆ แสดงว่าการลงทุนปลูกสละมีความเป็นไปได้สูง ท้ังยังให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จึงเห็น
ว่าควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกสละเพ่ือยกฐานะทางการเงินให้เกษตรกรสูงขึ้น และการ
ปลูกสละเพื่อการค้านั้นยังมีการดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยาก ทํารายได้ค่อนข้างแน่นอนและต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

 2. จากการวิเคราะห์รายได้เกษตรกรตัวอย่างเริ่มมีรายได้จากการขายผลผลิตในปีท่ี 3 ดังนั้นในช่วง 2 ปีแรก 
เกษตรกรจึงยังไม่มีรายได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาและส่งเสริมให้มีการปลูกพืชแซมที่เหมาะสมและไม่
มีผลเสียต่อต้นสละ ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงที่ยังไม่มีผลผลิตสละ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาชนิดของพืชที่ปลูกแซมสวนสละและวิธีปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
ในด้านรายได้จากการปลูกพืชแซม 
 3. ภาครัฐควรสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือการจัดต้ังกลุ่มภายในชุมชนให้มีการแปรรูปสละในช่วงที่ผลผลิต
มีราคาตกตํ่า เพื่อป้องกันการล้นตลาดของผลผลิต 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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บทความวิจัยภาคบรรยาย
(Oral Presentation)

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1)

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
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อิทธิพลของสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชตอ่การงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือ 
ภายหลังการเก็บรักษาด้วยไนโตรเจนเหลว 

Influence of Cryoprotectants on Seed Germination of  
Dendrobium hercoglossumRchb.f. after preserved by liquid nitrogen 

กฤษญา เกตจินดา, พรพรรณ สุขุมพินิจ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
 อิทธิพลของสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชต่อการงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือภายหลังการเก็บรักษาใน
ไนโตรเจนเหลวเพื่อศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชต่อการงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือ
ภายหลังการเก็บรักษาด้วยไนโตรเจนเหลววางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มีสิ่ง
ทดลองท้ังหมด 6 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 3 ซํ้า คือ ระยะเวลาในการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช0, 10, 30, 50, 70 และ 
90 นาที วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) จากการทดลองพบว่า การเติมสาร
ปกป้องเนื้อเยื่อพืชที่ระยะเวลาแตกต่างกันก่อนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวมีผลต่อจํานวนวันที่เมล็ดเอื้องดอกมะเขือ
ใช้ในการงอก และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือแตกต่างกันทางสถิติ ซ่ึงการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช
เป็นระยะเวลา 70 และ 90 นาที เมล็ดกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือสามารถงอกได้เร็วท่ีสุดเฉลี่ยคือ 16.00 วัน ส่วนการเติม
สารปกป้องเนื้อเยื่อพืชเป็นระยะเวลา 90 นาที เมล็ดกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงสุดคือ 87.5 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ การเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชเป็นระยะเวลา 70 และ 50 นาที มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 
62.5 และ 52.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
คําสําคัญ: เก็บรักษาพันธุกรรมพืช, สารปกป้องเนื้อเยื่อพืช, เอื้องดอกมะเขือ 
 

Abstract 
 

 Influence of cryoprotectants on seed germination of Dendrobium hercoglossumRchb.f. after 
storage in liquid nitrogen showed that seeds could be stored in liquid nitrogen. To study the 
optimum time to treated with PVS2 solution to germination of seedling, Dendrobium 
hercoglossumRchb.f. after storage in liquid nitrogen. This research was experiment plot with 
Completely Randomized Design, treatment 6 treatments and 3 replications. That constitute times to 
treated with PVS2 solution 0, 10, 30, 50, 70 and 90 minutes. Analysis of the experimental results 
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Seeds treated with PVS2 solution 70 and 90 minutes before 
plugging of liquid nitrogen was found early germination, took 16 days to germination. The highest 
germination percentage found on Seeds treated with PVS2 solution 90 minutes (87.5 percent) which 
was faster than those treated at 70 and 50 minutes (62.5and 52.5percent, respectively).Keywords: 
Cryopreservation, Cryoprotectants, Dendrobium hercoglossumRchb.f. 
 
บทนํา 
 พืชพรรณหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างย่ิงพันธุ์พืชที่หายากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายชนิดได้สูญพันธุ์ไป 
หรือกําลังจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้า สาเหตุสําคัญอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หรือเกิดจากการกระทําของ
มนุษย์เอง นอกจากนั้นพืชบางชนิดยังยากที่จะขยายพันธุ์หรือเก็บรักษาพันธุ์ได้โดยวิธีปกติ ซ่ึงอาจต้องใช้ระยะเวลานาน
และไม่คุ้มค่า (รังสฤษดิ์, 2541) ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ากล้วยไม้หลายชนิดกําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จากการท่ี
ป่าถูกโค่นล้ม พ้ืนที่ป่าถูกทําลายอย่างรวดเร็ว กล้วยไม้ท่ีโตพอจะออกดอก พอที่จะขยายพันธุ์ต่อไปได้ ถูกลักลอบออกจาก
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ป่า (องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ม.ป.ป.) เมล็ดกล้วยไม้ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมอยู่น้อยและงอกได้เองในธรรมชาติได้
น้อยมาก เนื่องจากในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป และสภาพธรรมชาติมีความสมบูรณ์น้อยลง จึงต้องนํามา
เพาะเลี้ยงในสภาพที่เหมาะสม มีแหล่งอาหารที่เหมาะสมเพียงพอต่อการงอก การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยปกติการเก็บรักษาพันธุ์พืชส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในรูปของ
เมล็ดพันธุ์ 
 การอนุรักษ์พันธุ์พืชนั้นสามารถเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ ซ่ึงปราศจากโรคและแมลงแล้วยัง
ประหยัดค่าแรงงาน และเนื้อที่ในการเก็บรักษาอีกด้วย โดยสามารถเก็บไว้ในรูปเอ็มบริโอ เซลล์ หรือต้น มี 3 ประเภท คือ 
การชะลอการเจริญเติบโต หรือการลดการเจริญเติบโต โดยการลดปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพาะเลี้ยง เช่น อุณหภูมิ ความเข้ม
แสง ปริมาณธาตุอาหาร เป็นต้น วิธีการนี้เก็บรักษาได้ในระยะสั้นหรือปานกลาง โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายอาหารบ่อย 
(รังสฤษดิ์, 2541) การเก็บรักษาโดยใช้เทคนิคเมล็ดเทียม โดยการใช้สารอัลจิเนตในการจําลองเปลือกหุ้มเมล็ด และมี
อาหารสะสมซึ่งทําหน้าท่ีคล้ายเอนโดสเปิร์ม (จิรา, 2551) ส่วนการเก็บรักษาแบบแช่แข็งหรือการเก็บรักษาโดยใช้
ไนโตรเจนเหลว (Cryopreservation) นิยมเก็บเนื้อเย่ือไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ส่งผลให้
กระบวนการทางชีวเคมีภายในเซลล์หยุดการทํางาน ไม่มีการแบ่งเซลล์ ซ่ึงสามารถคงความมีชีวิตไว้ได้นาน จึงเก็บรักษาได้
ในระยะเวลานาน (รังสฤษดิ์, 2541) 
 เอ้ืองดอกมะเขือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dendrobium hercoglossumRchb.f. เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลําต้นกลม 
โคนลําคอดปลายเรียว ยาว 25 -70 เซนติเมตร ใบเกิดจากส่วนท่ีป่องพองถึงปลายยอด ใบรูปรีแกมใบหอก ขนาด 1.2 x 7 
เซนติเมตร แผ่นใบบางและเหนียว ดอกเกิดตามข้อ ช่อดอกสั้น แต่ละช่อมี 4 -6 ดอก ขนาดดอก 1.5 เซนติเมตร กลีบ
ดอกทั้ง 5 กลีบสีชมพูอมม่วง กลีบปากเรียวแหลม โคนดอกโค้งเข้าหากันโอบล้อมเส้าเกสร ภายในมีขนละเอียดปกคลุม 
ฝาครอบเกสรสีม่วงเข้ม ดอกบานทนกว่า 1 สัปดาห์ ฤดูออกดอก เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม (จักรพันธ์ และกันย์, 
2551) 
 สําหรับการทดลองในครั้งนี้ ได้ศึกษาการเก็บเมล็ดกล้วยไม้เอื้องดอกมะเขือในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 
องศาเซลเซียส โดยเก็บรักษาพันธุกรรมด้วยวิธี Vitrification การเก็บรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการเก็บรักษาโดยการใช้สารเคมี 
เพื่อป้องกันอันตรายจากความเย็นจนเกิดผลึกน้ําแข็ง (แสงจันทร์, 2547) ซ่ึงสารเคมีท่ีใช้นี้มีท้ังที่สามารถซึมผ่านเข้าไปใน
เนื้อเยื่อหุ้มเซลล์หรืออาจห่อหุ้มอยู่ภายนอก สารเคมีท่ีใช้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําในเซลล์ตกผลึกแข็งตัวจะมีความเข้มข้นสูง 
จึงป้องกันไม่ให้เกิดการแข็งตัวของน้ําในเซลล์ เซลล์จึงไม่แตก (อารีย์, 2541) สารที่ใช้ป้องกันอันตรายจากการเกิดผลึก
น้ําแข็งมีหลายชนิดเช่น Dimethylsulfoxide, Ethylene glycol,Sucrose, Glucose, Polyethyleneglycol, 
Glycerol, Proline เป็นต้น ส่วนการเลือกใช้สารเคมีนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสูตร เช่น สารละลาย PVS2                  
จะประกอบไปด้วย Glycerol30 เปอร์เซ็นต์ Dimethylsulfoxide 15 เปอร์เซ็นต์ Ethylene glycol 15 เปอร์เซ็นต์       
เป็นต้น (แสงจันทร์, 2547) โดยการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชด้วยวิธีนี้ลดการใช้พ้ืนที่และแรงงานคนในการเก็บรักษาเมื่อ
เทียบกับการชะลอการเจริญเติบโตซ่ึงจําเป็นต้องเปลี่ยนย้ายอาหารทุกๆ 6 – 12 เดือน หรือการทําเมล็ดเทียมซ่ึงเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนขณะปฏิบัติการทดลอง การทดลองในครั้งนี้เพื่อศึกษาระยะเวลาการเติมสารละลาย PVS2 ท่ีเหมาะสมต่อการ
งอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือภายหลังการเก็บแช่แข็ง ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ชนิดนี้และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ชนิดอ่ืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการทดลอง 
 เพื่อศึกษาหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชต่อการงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือ
ภายหลังการเก็บรักษาด้วยไนโตรเจนเหลว 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์หรือ CRD (Completely Randomized Design) แบ่งการเติมสารปกป้อง
เนื้อเยื่อพืช PVS2 6 ระยะเวลาคือ 0, 10, 30, 50, 70 และ 90 นาที คือ สิ่งทดลองที่ 1 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 
เป็นระยะเวลา 0 นาทีสิ่งทดลองที่ 2 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เป็นระยะเวลา 10 นาทีสิ่งทดลองที่ 3 ระยะเวลา
เติมสารละลาย PVS2 เป็นระยะเวลา 30 นาทีสิ่งทดลองที่ 4 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เป็นระยะเวลา 50 นาที               



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สิ่งทดลองที่ 5 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เป็นระยะเวลา 70 นาที และสิ่งทดลองที่ 6 ระยะเวลาเติมสารละลาย 
PVS2 เป็นระยะเวลา 90 นาที 

ขั้นตอนการทดลอง 
 1. เตรียมอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) และเตรียมสารละลาย PVS2และ RS  
 2. นําเมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือใส่กระดาษกรองในตู้ปลอดเชื้อ จากนั้นพับให้เรียบร้อย  
 3. เตรียมสารละลาย Hydrogen peroxide ท่ีความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ สําหรับใช้ฟอกเมล็ดกล้วยไม้ 
 4. นํากระดาษกรองที่บรรจุใส่ลงในขวดที่เติมสารละลาย Hydrogen peroxide ระยะเวลา 15 นาที จากนั้น
นําไปใส่ในขวดน้ําเปล่าท่ีนึ่งฆ่าเชื้อ ระยะเวลา 5 นาที ทําซํ้า 2 คร้ัง 
 5. บรรจุเมล็ดเอื้องดอกมะเขือใส่ในหลอดทดลองสําหรับแช่แข็ง จากน้ันเติมสารละลาย PVS2 เป็นเวลา 6
ระยะเวลา คือ 0, 10, 30, 50, 70 และ 90 นาที 
 6. เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด นําไปเก็บรักษาด้วยไนโตรเจนเหลว (ท่ีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส)                   
เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
 7. นํามาละลายด้วยน้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 นาที จากน้ันนํา
สารละลาย PVS2ออก และเติมด้วยสารละลาย RS เป็นระยะเวลา 15 นาที 
 8. จากนั้นนําเมล็ดมาเลี้ยงบนอาหารแข็งสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) ทําการสังเกต 
เก็บข้อมูลจํานวนวันที่เมล็ดงอก และเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลจํานวนวันที่ใช้ในการงอก เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือต่อระยะเวลาการเติม
สารปกป้องเนื้อเยื่อพืชภายหลังการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวธิี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
 สถานที่ทดลอง 
 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
ผลการทดลอง 
จํานวนวันที่ใช้ในการงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือ 
 จากการศึกษาระยะเวลาในการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 ต่อการงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือภายหลัง
การเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และนําเมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือที่ผ่านการเก็บรักษา มาเพาะบน
อาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) พบว่าระยะเวลาในการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2              
ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อจํานวนวันที่ใช้ในการงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขืออย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ซ่ึงการเติมสาร
ปกป้องเนื้อเยื่อพืชเป็นระยะเวลา 90 และ 70 นาที ส่งผลให้เมล็ดเอื้องดอกมะเขืองอกได้เร็วท่ีสุดคือ 16.00 วัน รองลงมา
คือ การเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 เป็นระยะเวลา 50 นาที ส่งผลให้เมล็ดเอื้องดอกมะเขือใช้จํานวนวันในการงอก
เฉลี่ย 17.75 วัน ตามลําดับ ส่วนการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 เป็นระยะเวลา 0, 10 และ 30 นาที ส่งผลให้เมล็ด
เอ้ืองดอกมะเขือสูญเสียความงอกภายหลังการเก็บรักษา (ตารางที่ 1) 
 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือ 
 จากการศึกษาอิทธิพลของสารปกป้องเนื้อเย่ือพืช PVS2 ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือ 
พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดเอื้องดอก
มะเขืออย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ซ่ึงการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 เป็นระยะเวลา 90 นาที ส่งผลให้เมล็ดเอื้อง
ดอกมะเขือมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 87.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ การเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2       
เป็นระยะเวลา 70 และ 50 นาที ส่งผลให้เมล็ดเอื้องดอกมะเขือมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 62.5 และ 52.5 ตามลําดับ 
และการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 เป็นระยะเวลา 0, 10 และ 30 นาที ส่งผลให้เมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือสูญเสีย
เปอร์เซ็นต์ความงอก (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 1) 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือในไนโตรเจนเหลว โดยศึกษาระยะเวลาในการเติมสารปกป้อง
เนื้อเย่ือพืช PVS2 ท่ีแตกต่างกัน พบว่าระยะเวลาการเติมสารก่อนเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวที่ส่งผลให้เมล็ดเอื้องดอก
มะเขือสามารถงอกเป็นโปรโตคอร์มได้ คือ 50, 70 และ 90 นาที ส่วนการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 ระยะเวลา 0, 
10 และ 30 นาที เมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือสูญเสียความงอกภายหลังการเก็บรักษา ส่วนการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2
เป็นระยะเวลา50 นาที เมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือสามารถงอกเป็นโปรโตคอร์มได้ใน 17.75 วัน ตามลําดับ และการเติมสาร
ปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2เป็นระยะเวลา 90 นาที เมล็ดเอื้องดอกมะเขือ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงสุดคือ 87.50 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ การเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2เป็นระยะเวลา 70 และ 50 แปลตามลําดับ 
 โดยการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 ท่ีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้จํานวนวันท่ีใช้ในการงอกและ
เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดเอื้องดอกมะเขือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติภายหลังการนําเมล็ดเอื้องดอก
มะเขือที่ผ่านการเก็บรักษามาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Modified Vacin and Went (1949) หลังการเติมสารปกป้อง
เนื้อเย่ือพืช PVS2 เป็นระยะเวลา 70 และ 90 นาที และทําการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
เมล็ดเอื้องดอกมะเขือสามารถงอกได้เร็วสุดเฉลี่ย 16.00 วัน ส่วนการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 เป็นระยะเวลา90 
นาที เมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงสุด 87.5 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงภายหลังการทดลอง 30 วัน พบว่ามีการ
เกิดยอดใหม่และมีการเกิดรากของโปรโตคอร์ม อีกท้ังยังพบการเกิด Protocorm-like bodies (PLBs) อย่างชัดเจน
ภายหลังการทดลอง 40 วัน ส่วนการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 ท่ีระยะเวลา 0, 10 และ 30 นาที เมล็ดเอื้องดอก
มะเขือสูญเสียความงอกสอดคล้องกับสุจิตรา (2541) ท่ีกล่าวว่า สารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 ท่ีซึมเข้าสู่เซลล์อาจใช้เวลา
น้อยเกินไป จึงทําให้สารไม่สามารถปกป้องเซลล์ให้ทนทานต่อการเก็บในอุณหภูมิต่ํามาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิ่มระยะเวลาในการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืช PVS2 ในการทดลอง 
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การจําแนกและตรวจสอบความสัมพนัธ์ทางด้านวิวัฒนาการพันธุกรรมของข้าวก่ําพืน้เมือง 
ในจังหวัดเพชรบรูณ์ โดยใช้เทคนิค rbcL-PCR 

Identification and Analysis of Genetic Evolution Relationship of Local  
Colored Rice in Phetchabun Province using rbcL-PCR Technique 
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บทคัดย่อ 

 
 จากการสํารวจข้าวก่ําพ้ืนเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ข้าวแต่ละพันธุ์ปลูกมีลักษณะภายนอกที่ใกล้เคียงกัน 
ซ่ึงอาจจะเป็นพันธุ์ปลูกเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกต่างกันตามการตั้งชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่น งานวิจัยนี้ได้ศึกษาลําดับนิวคลี
โอไทด์ของยีน rbcLในการแยกพันธุ์ปลูกของข้าวก่ําพ้ืนเมือง โดยใช้วิธี CTAB ในการสกัดดีเอ็นเอจากใบอ่อนของข้าวและ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคrbcL-PCRผลการศึกษาข้าวก่ําพ้ืนเมือง 18 พันธุ์ปลูก (ข้าวเหนียว 15 พันธุ์ปลูกและข้าว
เจ้า 3 พันธุ์ปลูก) เม่ือนําไปวิเคราะห์ลําดับเบสพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนอยู่ระหว่าง99.81-100% และพบความ
แตกต่างของลําดับเบส 6 ตําแหน่ง จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางด้านวิวัฒนาการพันธุกรรมแบ่งกลุ่มได้3 กลุ่มซ่ึง
สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ระดับพันธุ์ปลูกของข้าวก่ําพ้ืนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ 
คําสําคัญ:ข้าวกํ่าพันธุ์พ้ืนเมือง, ยีน rbcL, ความสัมพันธ์ทางด้านวิวัฒนาการพันธุกรรม 
 

Abstract 
 

According tolocal colored rice research in Phetchabun, the study found that each cultivar of 
local colored rice had similarities in morphology. Because it is the same cultivar but it has the 
different name in each local area. This research had studied the rbcL nucleotide sequence in order to 
identify the local colored rice by using CTAB method that is technique to extract DNA from young 
leaves of local colored rice and DNA is enriched by rbcL-PCR technique. The study found that are 18 
cultivars of local colored rice (15 sticky rice and 3 normal rice). It had a percent identity matrix 
between 99.81-100 % and there are 6 polymorphic sites of different nucleotide sequences. According 
to analysis of the relation of genetic evolution, the local colored rice can be divided into 3 groups. So 
rbcL-gene can use to identify of the local colored rice in Phetchabun. 
Keywords:Local colored rice, rbcL gene, Relation of genetic evolution 
 
บทนํา 
 

ข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายงานว่าข้าวท่ีปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ประมาณ116 พันธุ์ปลูก(ศศิธร แท่นทอง, 2558)และมีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คือ ข้าวลืมผัวซ่ึงให้ผลผลิตท่ีสูง มีกลิ่นหอม
เฉพาะตัว รสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จึงทําให้เกษตรกรนิยมปลูกข้าวลืมผัวเป็นจํานวนมาก แต่เมื่อปลูกไปใน
ระยะเวลาที่นานและปลูกใกล้ชิดกับข้าวชนิดอื่นหรือเกิดจากการจัดการแปลงปลูกท่ีไม่ดี ทําให้เกิดการปะปน และ
ประกอบกับพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะพื้นที่ท่ีหลากหลาย เมื่อนําไปปลูกในพื้นที่ท่ีแตกต่างกันเป็น
ระยะเวลานานจะทําให้ลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการเกิดการเปลี่ยนแปลงไป และมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่
ละพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีข้าวก่ําพ้ืนเมืองชนิดอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรนิยมปลูก เช่น ข้าวลืมเมีย ข้าวเหนียวดําพ้ืนบ้าน   
ข้าวเหนียวดําเกษตร ข้าวเจ้าดํา ข้าวหอมแดง  เป็นต้นซ่ึงมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันทั้งสีรูปร่างของเมล็ด ดอก 
ลักษณะใบ ทําให้การจําแนกข้าวแต่ละชนิดเป็นไปได้ยาก (จุฑาพร  แสงประจักษ์, 2555)การจําแนกข้าวกํ่าพ้ืนเมืองด้วยสัณฐาน
ภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการจําแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์ได้ (นารีรัตน์ แสนเมืองชิน,2553) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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ภาพที่ 3แถบแสดงขนาดดีเอ็นเอของข้าวก่ําพ้ืนเมือง18 พันธุ์ปลูกจากเทคนิคrbcL-PCRมีขนาดประมาณ1,500 bp 
ช่อง M คือ แถบดีเอ็นมาตรฐาน ส่วนช่อง 1-18 คือ 1 = ข้าวลืมเมีย (LM); 2 = ข้าวก่ําม้ง (KM); 3 = ข้าวไรซ์เบอรี่ (RB); 
4 = ข้าวหอมนิล (HN); 5 = ข้าวเหนียวดํา (ND); 6 = ข้าวเหนียวดําเกษตร (NDK); 7 = ข้าวม่วงดํา (MD); 8 = ข้าวก่ําไร่ 
(KR); 9 = ข้าวเขยหล้า A (KLA); 10 = ข้าวเขยหล้า B (KLB); 11 = ข้าวก่ํา (KhK); 12 = ข้าวแผลแดง (PD); 13 = ข้าว
เหนียวดําพ้ืนบ้าน (NDPB); 14 = ข้าวลืมผัว A (LPA); 15 = ข้าวลืมผัว B (LPB); 16 = ข้าวจ้าวดํา (JD); 17 = ข้าวก่ํา
เกลี้ยง (KK)และ 18 = ข้าวดํา (KhD)ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทป์จากยีน rbcLของข้าวก่ําพ้ืนเมือง ท้ัง 18 พันธุ์ปลูก ในช่วงลําดับเบสท่ี
661-720 bpใต้คอลัมน์ท่ีมีเครื่องหมาย ( * ) กํากับ หมายถึง เบสทุกตัวในคอลัมน์นั้นเหมือนกันทุกตําแหน่ง เครื่องหมาย 
( . ) กํากับ หมายถึง เบสในคอลัมน์นั้นต่างกัน 1 ตําแหน่งและเครื่องหมาย( : ) กํากับ หมายถึง เบสในคอลัมน์นั้นต่างกัน 
2 ตําแหน่ง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผล 
การใช้ยีน rbcLเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ทางด้านวิวัฒนาการของข้าวก่ําพ้ืนเมืองทั้ง 18 พันธุ์ปลูกนั้น พบว่า

จากการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเหมือนกัน (Percent Identity  Matrix) มีค่าความเหมือนเท่ากับ 99.81- 100 %  
อย่างเช่นข้าวลืมผัว A และข้าวลืมผัว B มีความเหมือนกัน 100 % หรือข้าวเหนียวดํา ข้าวเหนียวดําเกษตรและข้าว
เหนียวดําพื้นบ้าน มีความเหมือนกัน 100 %เป็นต้นทําให้ทราบว่าข้าวพันธุ์ปลูกเหล่านี้เป็นพันธุ์ปลูกเดียวกัน และจากการ
เทียบลําดับเบสโดยทํา Multiple sequence alignment ด้วยโปรแกรม Clustal Omega จํานวนทั้งหมด 1,110 bpพบว่า
ลําดับเบสของข้าวท้ัง 18 พันธุ์ปลูกมีความต่างเพียง 6 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของความแตกต่างทั้งหมดซึ่งต่างกัน
ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์แสดงว่าข้าวแต่ละพันธุ์ปลูกยังคงเป็นพันธุ์เดียวกัน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa(เบญจพร  
ศรีสุวรมาศ,2556) และจากการสร้างแผนภูมิวงศ์วานวิวัฒนาการเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้าวก่ําพ้ืนเมืองจํานวน 18 พันธุ์
ปลูก สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าไม่สามารถแยกกลุ่มของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวออกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน 

จากการศึกษาพบว่าใช้ยีน rbcLใช้บอกความแตกต่างในระดับพันธุ์ปลูกได้ยาก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมในพืชระดับชนิดหรือสปีชีส์ (species) เดียวกันนั้นทําได้ยาก เนื่องจากมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมสูง (นฤมล 
ธนานันต์และคณะ,2557)จึงควรมีการใช้ยีนหรือไพรเมอร์ชนิดอ่ืน เช่น RM149, RM190 ซ่ึงเป็นไพรเมอร์ของเครื่องหมายเอส
เอสอาร์ ท่ีสามารถบอกความแตกต่างของข้าวได้ดี(พยอม  โคเบลลี่และคณะ,  2550) ในการหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
โดยใช้เครื่องหมายชนิดอ่ืนมาช่วยในการศึกษาเพิ่มเติม เช่นเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์,    ไอเอสเอสอาร์
และแฮตอาร์เอพีดี (จาตุรงค์ สัมฤทธิ์และคณะ, 2557)มาช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพันธุกรรมพืชสามารถ
จําแนกได้ดีกว่าการใช้ลําดับนิวคลีโอไทป์ของตําแหน่งจําเพาะไม่กี่ตําแหน่ง ซ่ึงมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของ
จีโนมของพืชทั้งหมด(เมทินี กลัดมุข, 2552) อย่างไรก็ตามข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์จากยีน rbcLของข้าวก่ําพันธุ์พ้ืนเมือง
ท้ัง 18 พันธุ์ปลูกนี้ สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ีนําไปพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอที่จําเพาะในการตรวจสอบข้าวก่ํา
และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิวัฒนาการของข้าวก่ําในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนา
วิธีการตรวจสอบข้าวก่ําชนิดต่างๆ ท่ีง่ายข้ึนเพื่อให้เกษตรกรหรือพ่อค้าแม่ค้านําไปใช้ในการตรวจสอบการปลอมปนของ
ข้าวในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกอย่างอื่นร่วมด้วย 
2. ควรมีการศึกษาการใช้ยีนหรือไพรเมอร์ชนิดอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถแยกความสัมพันธ์ของข้าวก่ําได้ 
3. การสกัดดีเอ็นเอจากใบข้าว ควรเลือกใช้ใบท่ีไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป จะทําให้ได้ปริมาณดีเอ็นเอมาก
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การจัดการน ้าเสียแบบบ่อผึ่งของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
Wastewater Management with Oxidation Pond of Chanthaburi Municipality 

จักรพันธ์  โพธิพัฒน์, อรรถกร  ค ำฉัตร, อรณุรตัน์  เว้นบำป 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณ ี

บทคัดย่อ 

 เทศบำลเมืองจันทบุรีมีระบบกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยกำรบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่งประกอบด้วยบ่อแฟคัลเททีฟ 1 บ่อ 
และบ่อบ่ม 2 บ่อ  กำรติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน  ำเสียจะท ำกำรเก็บตัวอย่ำงน  ำจ ำนวน 6 สถำนี โดยใช้
ค่ำบีโอดีและซีโอดีเป็นพำรำมิเตอร์หลักเพื่อพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพน  ำ  ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประสิทธิภำพระบบ
บ ำบัดน  ำเสียสำมำรถลดปริมำณบีโอดีและซีโอดีได้ร้อยละ 57.27 และ 42.93 ตำมล ำดับ  โดยค่ำควำมเข้มข้นบีโอดีมีควำม
แปรปรวนตำมสถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำพบว่ำค่ำเฉลี่ยของบีโอดีสถำน ีA มีค่ำสูงที่สุดเท่ำกับ 11.00 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมำคือ
สถำนี D, C, E และ B มีค่ำเท่ำกับ 6.10, 4.75, 4.7 และ 3.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดับ  ในขณะที่ค่ำควำมเข้มข้นซีโอดีไม่
พบควำมแตกต่ำงของทั งสถำนีและฤดูกำลที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงน  ำพบค่ำเฉลี่ยของซีโอดีสถำนี A มีค่ำสูงที่สุดเท่ำกับ 92.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมำคือสถำนี B, C, E และ D มีค่ำเท่ำกับ 62.5, 57.5, 52.5 และ 34.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดับ  
ระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรีมีกำรด ำเนินงำนที่ไม่ยุ่งยำกและมีค่ำใช้จ่ำยของกำรดูแลรักษำค่อนข้ำง
ต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับระบบบ ำบัดน  ำเสียรูปแบบอ่ืนเหมำะส ำหรับกำรควบคุมปัญหำน  ำเสียของชุมชนท้องถิ่น 
ค้าส้าคัญ : บ่อผึ่ง  เทศบำลเมืองจันทบุรี  บีโอดี  ซีโอด ี

Abstract 

 Chanthaburi municipality enforced the wastewater management with oxidation pond treatment 
including: 1 of facultative pond and 2 of maturation pond. Water samples were collected from 6 stations 
for monitoring to the efficiency of wastewater treatment while BOD and COD as essential parameters to 
determined water quality. The efficiency of oxidation pond wastewater treatment demonstrated that the 
percentage of BOD and COD removals were 57.27 and 42.93 respectively. The BOD variation depended 
on several sampling sites, while the average of BOD concentrations of all stations followed the order: 
11.0, 6.10, 4.75, 4.7 and 3.05 mg/L for A, D, C, E and B stations, respectively. Whereas, COD was no 
significant difference both station and season which showed the average of COD concentrations of all 
stations followed the order: 92.0, 62.5, 57.5, 52.5 and 34.5 mg/L for A, B, C, E and D stations, respectively. 
The oxidation pond system was recommended to control the domestic wastewater and advantage to 
local community because easier to operation and low cost of maintenance when comparison with 
various wastewater treatment. 
 
Keywords : Oxidation Pond  Chanthaburi Municipality  BOD  COD 
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บทน้า 

เทศบำลเมืองจันทบุรีได้จัดสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบรวมศูนย์โดยใช้เทคนิคกำรบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่ง 
(Oxidation Pond) ซึ่งเป็นระบบที่อำศัยควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเป็นกลไกส ำคัญในกำรบ ำบัดน  ำเสีย  
โครงกำรดังกล่ำวได้รับงบประมำณกำรก่อสร้ำงและท ำกำรเดินระบบมำเป็นระยะเวลำนำนตั งแต่ปี พ .ศ. 2540 อย่ำงไรก็ตำม 
ดรุณี ศริวิไล (2555) พบว่ำกำรจัดกำรน  ำเสียในประเทศไทยยังขำดกำรจัดกำรท่ีเหมำะสม โดยเฉพำะชุมชนเมืองที่ยังไม่มี
ระบบกำรจัดกำรน  ำเสียหรือระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบรวมศูนย์ แต่ในกรณีของชุมชนขนำดใหญ่ระดับเทศบำลนครและเทศบำล
เมืองจะได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียแต่จะพบปัญหำที่ส ำคัญคือ เมื่อมีกำรสร้ำงระบบบ ำบัด
น  ำเสียรวมแล้วไม่สำมำรถด ำเนินกำรบ ำบัดและบริหำรจัดกำรน  ำเสียได้ตำมที่ต้องกำรซึ่งเกิดจำกหลำยสำเหตุ เช่น บุคลำกร
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนและกำรดูแลรักษำระบบ กำรขำดแคลนงบประมำณและต้องใช้งบประมำณของ
ท้องถิ่นในกำรดูแลรักษำระบบ นอกจำกนี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่มีกำรจัดสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสีย
แบบรวมศูนย์แต่ยังไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนจัดเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน  ำเสีย ท ำให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนงบประมำณเพื่อกำรเดิน
ระบบและกำรบ ำรุงรักษำ ส่งผลให้ขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสีย 

กำรน ำเทคโนโลยีบ ำบัดน  ำเสียมำใช้ภำยในชุมชนเพื่อปรับปรุงคุณภำพน  ำเสียให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนและมี
ควำมเหมำะสมก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน  ำตำมธรรมชำติหรือกำรน ำน  ำท่ีผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่  ระบบบ ำบัด
น  ำเสียที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีทั งแบบที่อำศัยธรรมชำติในกำรฟื้นฟูคุณภำพน  ำและแบบที่ใช้เทคโนโลยีในกำรบ ำบัด  ระบบ
บ ำบัดน  ำเสียโดยอำศัยธรรมชำติเป็นระบบที่นิยมใช้ในกำรบ ำบัดน  ำเสียจำกชุมชน  เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงและกำร
ด ำเนินงำนต่ ำตลอดจนมีควำมสะดวกในกำรควบคุมและกำรบ ำรุงรักษำ  ระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่งเป็นเทคโนโลยีบ ำบัดน  ำ
เสียรูปแบบหนึ่งที่อำศัยกระบวนกำรทำงธรรมชำติมำช่วยปรับปรุงคุณภำพน  ำเสีย  บ่อผึ่งเป็นระบบที่ใช้หลักกำรพึ่งพำอำศัย
กันระหว่ำงแบคทีเรียและสำหร่ำยที่อำศัยอยู่ในระบบนิเวศของบ่อ  โดยสำหร่ำยอำศัยแสงอำทิตย์เป็นแหล่งพลังงำนในกำร
สังเครำะห์แสงและปลดปล่อยออกซิเจนให้แก่แบคทีเรียเพื่อใช้ในกำรหำยใจและกำรเจริญเติบโต  ในขณะที่สำหร่ำยก็ได้รับ
สำรอำหำรจำกขบวนกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน  ำเสียของแบคทีเรีย  โดยทั่วไปกำรออกแบบและก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำ
เสียแบบบ่อผึ่งจะก่อสร้ำงบ่อที่มีลักษณะของกำรบ ำบัดที่แตกต่ำงกัน ไปให้เรียงต่อกันประกอบด้วย บ่อแอนแอ-โรบิค 
(Anaerobic Pond) บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) หรือ บ่อบ่ม (Tertiary-Maturation 
Pond) ตำมล ำดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) 

ปัจจุบันกำรใช้ที่ดินและพื นท่ีในเขตเทศบำลเมืองจันทบุรีหรือบริเวณใกล้เคียงมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องทั งในด้ำน
สิ่งปลูกสร้ำง อำคำรบ้ำนเรือน กำรเกิดพื นท่ีชุมชนแห่งใหม่ และจ ำนวนประชำกรที่เข้ำมำอยู่อำศัยในเขตเทศบำลเมืองจันทบุรี
มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ น  ส่งผลไปสู่อุปสงค์ของกำรบริโภคระบบสำธำรณูปโภคที่เพิ่มขึ นโดยเฉพำะปริมำณกำรใช้น  ำเพื่อกำร
อุปโภคและกำรใช้ในชีวิตประจ ำวันเพิ่มสูงขึ น  เทศบำลเมืองจันทบุรีมีระบบกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิด       
บ่อผึ่งซึง่เป็นระบบที่ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำนและกำรดูแลรักษำต่ ำกว่ำระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบอื่น   ดังนั น กำรศึกษำครั ง
นี จะท ำกำรติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลเมืองจันทบุรีเพื่อวำงแผนป้องกันและควบคุมปัญหำ
น  ำเสียในอนำคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษำประสิทธิภำพของกำรจดักำรน  ำเสียแบบบ่อผึ่งเทศบำลเมอืงจันทบุรี 

 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

การเก็บตัวอย่างน ้าเสีย 
กำรศึกษำครั งนี จะเก็บตัวอย่ำงน  ำเสียแบบจ้วงหรือแบบแยก (Grab Sampling) ภำยในระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิด        

บ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรี  โดยก ำหนดขอบเขตของสถำนีเก็บตัวอย่ำงน  ำ 6 สถำนี คือ บริเวณที่น  ำเสียเข้ำสู่ระบบ (A), 
บริเวณบ่อแฟคัลเททีฟ (B1, B2 และ B3), บริเวณบ่อบ่มที่ 1 (C1, C2 และ C3) , บริเวณบ่อบ่มที่ 2 (D1, D2 และ D3), 
บริเวณท่อระบำยน  ำทิ งสู่แหล่งน  ำธรรมชำติ (E) และบริเวณแหล่งน  ำสำธำรณะซึ่งเป็นแหล่งรองรับน  ำทิ งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดน  ำเสีย
แล้ว (F) ตำมล ำดับ (ภำพที่ 1)  ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงน  ำเสียจ ำนวน 2 ครั งซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูฝนและฤดูแล้ง แต่ละครั งของ
กำรเก็บตัวอย่ำงน  ำเสียก ำหนดจ ำนวนซ  ำ 3 ซ  ำ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1 แผนผังจุดเก็บตัวอย่ำงน  ำเสียของระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรี 

 
การวิเคราะหตั์วอย่างน ้าเสีย 
 กำรติดตำมคุณภำพน  ำในระบบบ ำบัดน  ำเสียจะท ำกำรวัดอุณหภูมิ ควำมเค็ม ปริมำณออกซิเจนละลำย ค่ำบีโอดีและ
ค่ำซีโอดี  กำรวิเครำะห์ปริมำณออกซิเจนละลำยจะใช้วิธีกำร Azide Modification  ส่วนค่ำบีโอดีจะใช้กำรวิเครำะห์หำค่ำ       
บีโอดีโดยตรง (Direct Method)  ในขณะที่กำรวิเครำะห์ค่ำซีโอดีจะใช้วิธีรีฟลักซ์แบบปิด (Close Reflux) ตำมขั นตอนของ
ไมตรี  ดวงสวัสดิ์และจำรุวรรณ  สมศิริ (ม.ป.ป.), นิพนธ์  ตังคณำนุรักษ์ และคณิตำ  ตังคณำนุรักษ์ (2550) และ อรทัย    
ชวำลภำฤทธิ์ (2545)  ตำมล ำดับ 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

กำรศึกษำประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่งในกำรบ ำบัดค่ำบีโอดีและค่ำซีโอดีสำมำรถวิเครำะห์ได้ตำม
สมกำร 
     E = [(A-B) × 100] / A 

เมื่อ  E คือ ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่งในกำรก ำจัดค่ำบีโอดี/ซีโอดี 
  A คือ ค่ำบีโอดี/ซีโอดีของน  ำเสียก่อนเข้ำสู่ระบบบ ำบัด 

   B คือ ค่ำบีโอดี/ซีโอดีของน  ำเสียทีผ่่ำนระบบบ ำบัดแล้ว 

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน ้าของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลคุณภำพน  ำจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ของค่ำบีโอดี
และซีโอดีที่เกิดจำกปัจจัยกำรเก็บตัวอย่ำงน  ำ 2 ปัจจัยคือ สถำนี (5 สถำนี) และ ฤดูกำล (2 ฤดูกำล) ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป
ทำงสถิติ 

ผลการวิจัย 

น  ำเสียภำยในพื นท่ีเขตเทศบำลเมืองจันทบุรีที่เข้ำสู่ระบบประมำณวันละ 5,300 ลูกบำศก์เมตร และสำมำรถบ ำบัดได้
ทั งหมด  ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลเมืองจันทบุรี ตั งอยู่ที่ ถนนท่ำแฉลบ ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบดูแล คือ กองช่ำงสุขำภิบำล เทศบำลเมืองจันทบุรี ระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลเมืองจันทบุรีเป็นระบบบ่อผึ่ง 
(Oxidation Pond) มีพื นที่ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงประมำณ 117 ไร่ มีควำมสำมำรถในกำรรองรับน  ำเสียได้ประมำณ 17,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ส่วนแหล่งน  ำธรรมชำติที่รองรับน  ำทิ งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว คือ คลองน  ำใส 
 ระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรีประกอบไปด้วย บ่อสูบ 1 บ่อ ตะแกรงดักขยะ 1 ชุด บ่อ    
แฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) 1 บ่อ และบ่อบ่ม (Maturation Pond) 2 บ่อ มีองค์ประกอบดังภำพที่ 2 ผลกำรศึกษำค่ำ     
บีโอดีและซีโอดีของระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรี ทั งหมด 6 สถำนี พบว่ำ ในฤดูแล้ง  สถำนี A มี         
ค่ำบีโอดีสูงที่สุด มีค่ำเท่ำกับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมำคือสถำนี E, D, C และ B มีค่ำเท่ำกับ 5.2, 5.1, 4.5 และ 3.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดับ ส่วนในฤดูฝนพบว่ำ สถำนี A มีค่ำบีโอดีสูงที่สุด มีค่ำเท่ำกับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมำคือ
สถำน ีD, C, E และ B มีค่ำเท่ำกับ 7.1, 5.0, 4.2และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดับ ส ำหรับผลกำรศึกษำค่ำซีโอดีในฤดูแล้ง
พบว่ำ  สถำนี A มีค่ำซีโอดีสูงที่สุด มีค่ำเท่ำกับ 96 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมำคือสถำนี E, C, B และ D มีค่ำเท่ำกับ 64, 56, 
48 และ 32 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดับ  ในขณะที่ฤดูฝนพบว่ำ สถำนี A มีค่ำซีโอดีสูงที่สุด มีค่ำเท่ำกับ 88 มิลลิกรัมต่อลิตร 
รองลงมำคือสถำนี B, C, E และ D มีค่ำเท่ำกับ 77, 59, 41 และ 37 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมล ำดับ ในขณะที่ผลกำรศึกษำ
ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดของระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรี พบว่ำ มีศักยภำพลดปริมำณบีโอดีและ         
ซีโอดีได้ร้อยละ 57.27 และ 42.93 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 1, 2 และ 3) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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ภำพที่ 2 แผนผังกำรบ ำบดัน  ำเสียแบบบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรี 

 
ตำรำงที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์คณุภำพน  ำของระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบอ่ผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรี (ตัวแทนของฤดูแล้ง) 
 
พำรำมิเตอร์/สถำน ี A B C D E F 
อุณหภูมิอำกำศ (๐C) 27 27 30 31 30 30 
อุณหภูมิน  ำเสยี (๐C) 24 25 25 25 25 25 
ค่ำควำมเคม็ (g/L) - - - - - 12 
ปริมำณออกซิเจนละลำย (mg/L) 1.5 2.5 3.1 8.3 6.6 4.2 
ค่ำบีโอดี (mg/L) 12 3.1 4.5 5.1 5.2 n.d. 
ค่ำซีโอดี (mg/L) 96 48 56 32 64 n.d. 

เมื่อ A: Influent, B: บ่อบ ำบัดที่ 1 (บ่อแฟคัลเททีฟ), C: บ่อบ ำบัดที่ 2 (บ่อบ่ม), D: บ่อบ ำบัดที่ 3 (บ่อบ่ม),                      
E: Effluent และ F: แหล่งน  ำสำธำรณะ (คลองน  ำใส) 
 
ตำรำงที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์คณุภำพน  ำของระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบอ่ผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรี (ตัวแทนของฤดูฝน) 
 
พำรำมิเตอร์/สถำน ี A B C D E F 
อุณหภูมิอำกำศ (๐C) 27 27 26 28 28 29 
อุณหภูมิน  ำเสยี (๐C) 24 25 25 25 25 25 
ค่ำควำมเคม็ (g/L) - - - - - 8 
ปริมำณออกซิเจนละลำย (mg/L) 2.3 3.2 3.1 7.3 5.3 5.4 
ค่ำบีโอดี (mg/L) 10 3.0 5.0 7.1 4.2 n.d. 
ค่ำซีโอดี (mg/L) 88 77 59 37 41 n.d. 

เมื่อ A: Influent, B: บ่อบ ำบัดที่ 1 (บ่อแฟคัลเททีฟ), C: บ่อบ ำบัดที่ 2 (บ่อบ่ม), D: บ่อบ ำบัดที่ 3 (บ่อบ่ม),                             
E: Effluent และ F: แหล่งน  ำสำธำรณะ (คลองน  ำใส) 
 
 
 

บ่อสูบ ตะแกรงดักขยะ Facultative Pond 

บ่อบ่ม 1 

บ่อบ่ม 2 

น  ำเสียเข้ำสูร่ะบบ 

ปล่อยสู่แหล่งน  ำ
ตำมธรรมชำต ิ

สูบไปใช้ใน
สวนสำธำรณะ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตำรำงที่ 3 ประสิทธิภำพกำรบ ำบดัของระบบบ ำบัดน  ำเสยีชนิดบ่อผึง่ของเทศบำลเมืองจันทบุร ี
 

 ค่ำบีโอดี 
(mg/L) 

ค่ำซีโอดี  
(mg/L) 

Influent 11 92 
Effluent 4.7 52.5 
ประสิทธิภำพกำรบ ำบดั (%) 57.27 42.93 
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน  ำทิ งจำกระบบบ ำบดัน  ำเสียรวมของชุมชน  < 20  
มำตรฐำนคุณภำพน  ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม   < 120 
The permission of secondary treatment plant in the urban 
wastewater treatment (U.S. EPA) 

25 125 

Effluent standards from Environmental Quality Act 1974 
(Malaysia Environmental Quality Regulations) 

50 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

 
ภำพที ่3 กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน  ำในระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรี (ก) ปริมำณออกซิเจนละลำย           
(ข) ค่ำบีโอดี และ (ค) ค่ำซีโอดี 
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มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรม 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน  ำในระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรีมีลักษณะดังภำพที่ 3 เมื่อท ำ
กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำบีโอดีและซีโอดีด้วยกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนจำกปัจจัยด้ำนสถำนีและฤดูกำลของ
กำรเก็บตัวอย่ำงน  ำ  พบว่ำค่ำซีโอดีไม่มีควำมแตกต่ำงกันทั งสถำนีและฤดูกำลที่เก็บตัวอย่ำงน  ำ  ในขณะที่ค่ำบีโอดีมีควำม
แตกต่ำงกันตำมสถำนีที่เก็บตัวอย่ำงน  ำชี ให้เห็นว่ำควำมสกปรกของน  ำเสียในรูปบีโอดีของระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของ
เทศบำลเมืองจันทบุรีมีค่ำควำมเข้มข้นแปรผันไปตำมโครงสร้ำงและลักษณะของกำรบ ำบัดน  ำเสียในแต่ละบ่อดังตำรำงที่ 4 
 
ตำรำงที่ 4  แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของค่ำบีโอดีและซีโอดีจำกปัจจัย 2 ปัจจัยคือ สถำนีและฤดูกำล 
 

Mean of variances Sum of squares df Mean squares F-ratio Significant 
BOD station 73.87 4 18.47 305.15 0.010* 
 season 0.04 1 0.03 16.07 0.868 
COD station 6485.60 4 871.40 4.77 0.080 
 season 3.60 1 3.60 0.20 0.895 

* มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคญั ท่ีระดับควำมเชื่อมั่น 95% 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

น  ำทิ งจำกระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรีที่ปล่อยออกสู่แหล่งน  ำตำมธรรมชำติมีค่ำบีโอดีและ
ซีโอดีเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน  ำทิ งจำกระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนและมำตรฐำนคุณภำพน  ำทิ ง
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม  แต่สถำนกำรณ์ของน  ำเสียมีแนวโน้มขยำยตัวขึ นโดยเฉพำะแหล่งก ำเนิดน  ำเสีย
บริเวณชุมชนภำยในเขตเทศบำลเมืองจันทบุรีมีอัตรำกำรปล่อยน  ำเสียชุมชนเพิ่มสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่องและครอบคลุมแทบทุก
พื นที่ในเขตเทศบำล สำเหตุหลักท่ีส ำคัญคือ กำรขยำยตัวของประชำกรเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้คนจำกต่ำงถิ่น
ที่เข้ำมำประกอบอำชีพในย่ำนกำรค้ำและเขตพื นที่ทำงธุรกิจ ได้แก่ ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร สถำน
บันเทิง รวมถึงสถำนประกอบกำรกลุ่มโรงแรม ที่พัก มีกำรก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนมำกเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว (ส ำนักงำนจังหวัด
จันทบุรี, 2558)   นอกจำกนี  กำรพัฒนำด้ำนถิ่นที่อยู่อำศัยจ ำนวนมำกและขำดกำรวำงแผนพัฒนำเมืองเพื่อรองรับปริมำณ
ประชำกรที่เพิ่มขึ นท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อสภำพแวดล้อมของชุมชนเมือง  โดยเฉพำะปริมำณน  ำเสียชุมชนที่ถูกปล่อยสู่
แหล่งน  ำสำธำรณะโดยปรำศจำกกำรควบคุมหรือกำรบ ำบัดอย่ำงถูกวิธี 

ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน  ำเสียของระบบบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลเมืองจันทบุรีมีค่ำร้อยละของกำรลดปริมำณบีโอดีและ
ซีโอดีต่ ำกว่ำกำรบ ำบัดน  ำเสียด้วยวิธีกำรอื่นดังตำรำงที่ 5  แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยระบบบ่อผึ่งของเทศบำลเมือง
จันทบุรีเป็นระบบกำรจัดกำรที่เหมำะส ำหรับกำรควบคุมปัญหำน  ำเสียในชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนเมืองในพื นที่ต่ำงจังหวัด  
เนื่องจำกช่วยลดต้นทุนค่ำบ ำบัดน  ำเสียโดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องจักรดังตำรำงที่ 6  
นอกจำกนี  Butler et al. (2017) ยังพบว่ำกำรบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่งจะช่วยลดต้นทุนกำรออกแบบระบบ  ค่ำจ้ำงแรงงำนกับ
ทั งเป็นระบบที่ช่วยประหยัดพลังงำน  นับได้ว่ำเป็นระบบกำรจัดกำรน  ำเสียที่เหมำะส ำหรับกำรควบคุมน  ำเสียภำยในชุมชนรวม
ไปถึงกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำที่ขำดแคลนงบประมำณในกำรจัดกำรน  ำเสีย  ส ำหรับจุดอ่อนของกำรบ ำบัดน  ำเสียแ บบ       
บ่อผึ่งเป็นระบบทีต่้องกำรพื นท่ีในกำรก่อสร้ำงจ ำนวนมำกและสำหร่ำยที่อยู่ในระบบอำจจะเพิ่มปริมำณสำรอินทรีย์ให้กับน  ำได้ 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตำรำงที่ 5 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน  ำเสียเพื่อลดควำมสกปรกในน  ำเสียชุมชน 
 

ชนิดของระบบบ ำบัดน  ำเสีย ร้อยละของประสิทธิภำพกำรบ ำบดั อ้ำงอิง บีโอด ี ซีโอด ี
Sequential Batch Reactor (SBR) 95.27-97.12 93.52-96.41 Wakode and Sayyad (2014) 
Compact extended aeration 39.6-70.4 59.6-77.3 Colmenarejo et al. (2006) 
Conventional activated sludge 80.3-87.8 84.9-92.0 
Biodisc 84.3 83.5 
Activated Sludge Process (ASP) 61 55 Sukumaran, Saha and Saxena 

(2015) Oxidation pond 69 50 
บึงประดิษฐ์ (Wetland) 60.00-86.22 60.48-84.92 Sudarsan et al. (2015) 
ระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำล
เมืองจันทบุรี 

57.27 42.93 กำรศึกษำครั งนี  

 
ตำรำงที่ 6 กำรเปรยีบเทียบค่ำใช้จ่ำยของระบบบ ำบดัน  ำเสียชนิดตำ่ง   
  
ระบบบ ำบดัน  ำเสีย/คำ่ใช้จ่ำย ค่ำก่อสร้ำง ค่ำที่ดิน ค่ำด ำเนินกำร ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำก ำจัดสลัดจ ์
ระบบActivated sludge สูง ต่ ำ สูง สูง สูง ปำนกลำง 
ระบบคลองวนเวียน สูง ต่ ำ สูง สูง สูง ปำนกลำง 
ระบบโปรยกรอง สูง ต่ ำ ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง 
ระบบจำนหมุนชีวภำพ ปำนกลำง ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูง สูง 
ระบบบ่อเติมอำกำศ ปำนกลำง สูง สูง สูง สูง ปำนกลำง 
ระบบบ่อผึ่ง ต่ ำ สูง ต่ ำ ต่ ำ ต่ ำ ต่ ำ 

ปรับปรุงจำก จักรพันธ์  โพธิพัฒน์ (2549) 
 
กำรศึกษำครั งนี พบสัดส่วนของค่ำบีโอดีต่อซีโอดีในช่วงก่อนและหลังผ่ำนระบบบ ำบัดน  ำเสียเท่ำกับ 0.12 และ 0.09 

ตำมล ำดับ ในขณะที ่Sukumaran, Saha and Saxena (2015) พบสัดส่วนของค่ำบีโอดีต่อซีโอดีของน  ำเสียที่ผ่ำนระบบบ ำบัด
ชนิดบ่อผึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำง 0.18-0.38  Metcalf and Eddy (2003) น ำสัดส่วนของค่ำบีโอดีต่อซีโอดีมำใช้ประโยชน์เพื่อ        
บ่งชี ให้เห็นถึงประสิทธิภำพของกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพของจุลชีพในระบบบ ำบัดน  ำเสีย  และท ำกำรจ ำแนกสัดส่วนของ         
ค่ำบีโอดีต่อซีโอดีของน  ำเสียจำกชุมชนเพื่อกำรบ ำบัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพไว้เป็นกลุ่มดังนี  น  ำเสียที่ยังไม่ผ่ำนกำรบ ำบัด       
น  ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดขั นต้นหรือผ่ำนกำรบ ำบัดทำงกำยภำพและน  ำเสียที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน  ำเสี ย จะมีค่ำบีโอดีต่อซีโอดีอยู่
ในช่วง 0.3-0.8, 0.4-0.6 และ 0.1-0.3 ตำมล ำดับ   

กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน  ำในระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรีพบว่ำ  ค่ำซีโอดีไม่มีควำม
แตกต่ำงกันจำกปัจจัยของสถำนีและฤดูกำลที่เก็บตัวอย่ำงน  ำ  เนื่องจำกไม่พบควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิของน  ำเสียทั งในฤดู
ฝนแล้งและฤดูฝน ในขณะที่ Skoczko, Stuk-Sokolowska and Ofman (2017) พบว่ำประสิทธิภำพของกำรบ ำบัดน  ำเสียใน
ประเทศโปแลนด์มีควำมแตกต่ำงกันตำมฤดูกำลเพรำะอุณหภูมิของน  ำเสียมีอิทธิพลต่อกิจกรรมกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ของ
แบคทีเรียโดยอุณหภูมิที่เหมำะสมกับจุลชีพท่ีอำศัยในบ่อบ ำบัดน  ำเสียจะอยู่ประมำณ 20 องศำเซลเซียส  ในขณะที่ค่ำบีโอดีมี
ควำมแตกต่ำงกันตำมสถำนีท่ีเก็บตัวอย่ำง  เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของโครงสร้ำงและกลไกของกำรบ ำบัดน  ำเสียของแต่ละบ่อ
โดยบ่อแฟคัลเททีฟจะเป็นบ่อที่มีขนำดใหญ่ท ำหน้ำที่สร้ำงสมดุลของสำรอินทรีย์ ปริมำณออกซิเจนรวมถึงกำรปรับอุณหภูมิ
ของน  ำเสียให้สอดคล้องกับระบบบ่อผึ่ง  ส่วนบ่อบ่มจะอำศัยกำรท ำหน้ำที่ของสำหร่ำยเพื่อเพิ่มปริมำณออกซิเจนให้กับน  ำเสีย



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เชื่อมโยงกับกำรท ำงำนของกลุ่มแบคทีเรียที่ใช้อำกำศ นอกจำกนี  บ่อแฟคัลเททีฟมีประสิทธิภำพในกำรลดปริมำณบีโอดีได้ถึง
ร้อยละ 70-90 ในขณะที่ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบ่อบ่มจะขึ นอยู่กับสภำพแวดล้อม ได้แก่ กระแสลม อุณหภูมิ และ 
แสงแดด เป็นต้น (Butler et al., 2017) 

ระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรีมีประสิทธิภำพลดควำมสกปรกของน  ำเสียให้เหมำะสมต่อ
กำรด ำรงชีวิตของสัตว์น  ำโดยพบกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณออกซิเจนละลำยน  ำอยู่ในช่วงระหว่ำง 1.5-8.3 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ปริมำณออกซิเจนละลำยน  ำสูงสุดและต่ ำสุดพบในบ่อบ ำบัดที่ 3 และบ่อบ ำบัดที่ 1 ตำมล ำดับ  ทั งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ  อมรรัตน์  วุฒิศักดิ์ (2547) ที่พบว่ำสมบัติของน  ำในบ่อบ ำบัดน  ำเสียอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำง
เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น  ำ  ยกเว้นบ่อบ ำบัดน  ำเสียล ำดับที่ 1 หรือบ่อแฟคัลเททีฟที่พบปริมำณออกซิเจนละลำยน  ำ
ต่ ำกว่ำ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  และมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น  ำ  แต่เป็นเพียงสภำวะกำรขำดแคลนออกซิเจนในช่วง
ระยะเวลำสั น   ที่จะเกิดขึ นในช่วงเวลำระหว่ำง 05.00-08.00 น. โดยช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของ
แหล่งน  ำผิวดินให้อยู่ในสภำพไร้ออกซิเจน (Anoxic) เพรำะเป็นช่วงเวลำที่คำบเกี่ยวกับกลำงคืนท ำให้แหล่งน  ำส่วนใหญ่ขำด
ออกซิเจนจำกผู้ผลิตในแหล่งน  ำ 

 
สรุปผลการวิจัย 

กำรจัดกำรน  ำเสียด้วยระบบบ ำบัดน  ำเสียชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรีมีประสิทธิภำพลดควำมสกปรกใน
รูปแบบของบีโอดีและซีโอดีได้ร้อยละ 57.27 และ 42.93 ตำมล ำดับ  กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน  ำภำยในระบบบ ำบัดน  ำเสีย
ของเทศบำลเมืองจันทบุรีมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมโครงสร้ำงและสภำวะแวดล้อมของบ่อบ ำบัดน  ำเสีย  ระบบบ ำบัดน  ำเสีย
ชนิดบ่อผึ่งของเทศบำลเมืองจันทบุรีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่ ำ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบบ ำบัดน  ำเสียรูปแบบอื่น  
นอกจำกนี น  ำทิ งจำกระบบบ ำบัดน  ำเสียที่ปล่อยออกสู่แหล่งน  ำตำมธรรมชำติมีค่ำบีโอดีและซีโอดีเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน  ำทิ งจำกระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนและมำตรฐำนคุณภำพน  ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคม
อุตสำหกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบบ ำบัดน  ำเสียแบบบ่อผึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภำพในกำรลดปริมำณสำรอินทรีย์และมีต้นทุนกำร
ด ำเนินงำนต่ ำเหมำะสมต่อกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน  แต่ควรให้ควำมส ำคัญถึงข้อด้อยของระบบที่มีควำมต้องกำรใช้พื นที่
ก่อสร้ำงค่อนข้ำงมำกจำกจ ำนวนบ่อบ ำบัดหลำยบ่อและจะต้องคอยควบคุมและเฝ้ำระวังเรื่องกลิ่นรบกวน 

2. ควรมีกำรเพิ่มตัวชี วัดคุณภำพน  ำ ได้แก่ ปริมำณธำตุอำหำรพืช ปริมำณโลหะหนัก ปริมำณสำรก ำจัดศัตรูพืช 
รวมถึงกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคหรือกลุ่มของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  กับทั งควรมีกำรเก็บตัวอย่ำงน  ำตำมระดับควำมลึก
ของบ่อบ ำบัดน  ำเสีย 
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บทคัดย่อ 

 
      งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอแนวทางการออกแบบผังการเข้าบริการและปรับปรุงกระบวนการเข้าบริการทาง

การแพทย์ของศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ขามเรียง โดยข้ันตอนในการวิจัยจะเริ่มจากการ
บันทึกข้อมูลด้วยแผนภาพกระบวนการเข้าบริการและแผนภูมิการไหลแล้วทํา การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน
ด้วยเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H จากนั้นทําการออกแบบผังการเข้าบริการและปรับปรุงกระบวนการเข้าบริการโดยการใช้
หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบและหลักการ ECRS (กําจัด รวม จัดลําดับใหม่ ทําให้ง่าย) ตามลําดับในการ
เปรียบเทียบเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเข้ารับบริการได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมโปรโมเดล ผลจาก
การจําลองสถานการณ์ พบว่า สามารถลดระยะทางในการเข้ารับบริการประมาณร้อยละ 41 จากเดิม 29.42 เมตร/คน เหลือ 
17.46 เมตร/คน ลดเวลาโดยเฉล่ียของผู้เข้ารับบริการอยู่ในระบบประมาณร้อยละ 37จากเดิม 15.28 นาที/คน เหลือ 9.66 
นาที/คน และสามารถลดเวลาโดยเฉล่ียของผู้เข้ารับบริการอยู่ในหน่วยบริการประมาณร้อยละ 32 จากเดิม 13.66 นาที/คน 
เหลือ 9.26 นาที/คน 
คําสําคัญ : การออกแบบผังการเข้ารับบริการ, การปรับปรุงกระบวนการ, เข้ารับบริการหลักการ ECRS} จําลองสถานการณ์ 
 

Abstract 
 

          This research aims to propose the plan design and to improve the access to medical services and 
the medical center at Mahasarakham University (Khamrieng District Area). The step in the research began 
with recording the process with diagrams and flow charts Then analyzed to determine the cause of the 
problem with questioning techniques 5W1H questioning techniques. Subsequently, a master plan was 
made to improve services and access services using the principles of a plant layout and the ECRS 
(eliminate, combine, rearrange and simplify) respectively, in comparison to the total time spent in the 
service has applied, Promodel the application of simulation techniques, was applied in comparison to the 
total time spent of service. The results showed that it was able to reduce distance access to medical 
service about 41 percent which was from 29.42 meter / person to 17.46 meter / person. Moreover, the 
average time of service was reduced 37 percent which was 15.28 minutes to 9.66 minutes / person. 
Lastly, the average time of service at the service unit for about 32 percent from 13.66 minutes / person 
to 9.26 minutes / person. 
Keywords: Master Plan of Medical Service Design, Service Process Improvement,  Principles of ECRS, 
Simulation 
 
 

บทนํา 
   ปัจจุบันปัญหาการปรับปรุงการเข้ารับบริการด้านการแพทย์เป็นปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งในระบบการทํางานของ
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ การปรับปรุงผังการเข้ารับบริการทางการแพทย์ เป็นการปรับปรุงผังการเข้ารับบริการทาง
การแพทย์ ที่มีอยู่แล้วให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น เช่น มีการไหลของวัสดุที่ดีย่ิงขึ้น ในการปรับปรุงผังการเข้ารับบริการทาง
การแพทย์ ที่ดีมีปัจจัยหลายประการที่ต้องนํามาพิจารณา โดยทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผนกต่างๆแล้วทําการ
วิเคราะห์ เพื่อทําการปรับผังแบบรูปตัวยู เพราะง่ายต่อการจัดรวมส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมรับ-ส่งของ
โดยที่เส้นทางการขนส่งติดต่อมีด้านเดียว และกําหนดทางเข้าทางออกให้ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้ามารับบริการในศูนย์บริการทางแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ขามเรียง มีจํานวน
เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ และการให้บริการจุดต่างๆเกิดความล่าช้า เนื่องจากจุดให้บริการแต่ละจุดต้องให้ผู้ป่วยเดินกลับไปกลับมา 
ดังน้ันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาการรอคอยขึ้น ซ่ึงอาจทําให้ผู้ป่วยที่มารอใช้บริการเกิดความสูญเสียทั้งเวลาและ
สุขภาพจิต จากการสังเกตการณ์พบว่ามีผู้ป่วยที่มาขอใช้บริการรอคิวในแต่ละจุดอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น จุดทําประวัติ จุดวัด
ความดันซักประวัติ จุดรอพบแพทย์ จุดรอรับยา เป็นต้น จึงควรหาหนทางแก้ไข ปรับปรุงให้มีการไหลของบริการให้มีความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังเป็นการยกมาตรฐานการให้บริการเพ่ือเป็นแบบอย่างในฐานะศูนย์บริการทางการแพทย์ประจํา
มหาวิทยาลัยอีกต่อไป 
            ดังน้ันการปรับปรุงผังศูนย์บริการทางการแพทย์ใหม่ได้จัดทําขึ้นมาเพื่อเสนอกําหนดทิศทางการเดินทางของ
ผู้ใช้บริการได้แน่นอนและลดระยะทางในการใช้บริการ เนื่องจากผู้ป่วยเมื่อเกิดอาการป่วยแล้ว สติสัมปชัญญะอาจลดลงได้ จึง
เป็นการช่วยลดความสับสนในการเดินเข้ารับบริการ และลดความเหน่ือยล้าในการเดิน ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
กรณีศึกษาได้จริง 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
           เพื่อศึกษาออกแบบผังและปรับปรุงกระบวนการเข้ารับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ของ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
            1. ทฤษฎีท่ีใช้ 
       1.1 ในงานวิจัยน้ีได้มีการนําเอาหลักการทฤษฎีของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout 
Planning; SLP) การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ เป็นกระบวนการวางผังโรงงานที่มุ่งเน้นไปที่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสถานี
หรือกิจกรรมต่างๆ ว่าควรมีการจัดวางใกล้กันหรือไม่ แล้วพิจารณาระดับความใกล้ชิดของแต่ละสถานีทีละคู่จนครบทุกคู่ โดย
พยายามให้สถานีต่างๆ มีภาระงานที่สมดุลกัน ซ่ึงเป็นแนวทางในการลดระยะทางและลดเวลาในการขนย้ายวัสดุให้น้อยลงช่วย
ให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้น (N. Fafandjel, R. Rubesa, and T. Matulja, 2543) โดยได้มีการนํามาใช้ในงานวิจัย
ในการวางผังการให้บริการทางการแพทย์ให้มี ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นโดยพิจารณาโดยยึดหลักลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดขั้นตอนการให้บริการทางแพทย์แต่ละจุดและแต่ละกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับระยะทางการ
ให้บริการทางการแพทย์ 
       1.2 โดยงานวิจัยน้ีได้ใช้หลักการการวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้เทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้
มากที่ สุดในระดับสากลสําหรับการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และการนําเสนอเป็นกรอบ 5W1H วิธี น้ีจะใช้ในช่วงของ
กระบวนการนักวิเคราะห์วิศวกรที่มีคุณภาพที่จะเข้าใจและอธิบายความจริงปัญหาใด ๆ หรือปัญหาวิธีการเดียวกันสามารถที่ใช้
ในการจัดระเบียบการเขียนของรายงานบทความเอกสารและแม้ทั้งหนังสือวิธีการพื้นฐาน วิธีการนี้พยายามที่จะตอบคําถาม
พ้ืนฐานในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเรื่องใด ๆ ของใคร ทําอะไร ทําเมื่อไหร่ ทําที่ไหน ทําทําไม เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งปัญหา ทํา
อย่างไรด้วยการใช้คําถามว่า อะไร (What) ใครทํา (Who) ทําที่ไหน (Where) เพื่ออะไร (Why) และทําอย่างไร (How) (พิทธ
พนธ์ พิทักษ์, 2552) โดยจะใช้ทฤษฎีของ 5W1H ในงานวิจัยน้ีในการตั้งคําถาม โดยจะถามกับผู้ที่มาใช้บริการว่าปัญหาที่
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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บทนํา 
   ปัจจุบันปัญหาการปรับปรุงการเข้ารับบริการด้านการแพทย์เป็นปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งในระบบการทํางานของ
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ การปรับปรุงผังการเข้ารับบริการทางการแพทย์ เป็นการปรับปรุงผังการเข้ารับบริการทาง
การแพทย์ ที่มีอยู่แล้วให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น เช่น มีการไหลของวัสดุที่ดีย่ิงขึ้น ในการปรับปรุงผังการเข้ารับบริการทาง
การแพทย์ ที่ดีมีปัจจัยหลายประการที่ต้องนํามาพิจารณา โดยทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผนกต่างๆแล้วทําการ
วิเคราะห์ เพื่อทําการปรับผังแบบรูปตัวยู เพราะง่ายต่อการจัดรวมส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมรับ-ส่งของ
โดยที่เส้นทางการขนส่งติดต่อมีด้านเดียว และกําหนดทางเข้าทางออกให้ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้ามารับบริการในศูนย์บริการทางแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ขามเรียง มีจํานวน
เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ และการให้บริการจุดต่างๆเกิดความล่าช้า เนื่องจากจุดให้บริการแต่ละจุดต้องให้ผู้ป่วยเดินกลับไปกลับมา 
ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาการรอคอยขึ้น ซ่ึงอาจทําให้ผู้ป่วยที่มารอใช้บริการเกิดความสูญเสียทั้งเวลาและ
สุขภาพจิต จากการสังเกตการณ์พบว่ามีผู้ป่วยที่มาขอใช้บริการรอคิวในแต่ละจุดอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น จุดทําประวัติ จุดวัด
ความดันซักประวัติ จุดรอพบแพทย์ จุดรอรับยา เป็นต้น จึงควรหาหนทางแก้ไข ปรับปรุงให้มีการไหลของบริการให้มีความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังเป็นการยกมาตรฐานการให้บริการเพ่ือเป็นแบบอย่างในฐานะศูนย์บริการทางการแพทย์ประจํา
มหาวิทยาลัยอีกต่อไป 
            ดังนั้นการปรับปรุงผังศูนย์บริการทางการแพทย์ใหม่ได้จัดทําขึ้นมาเพื่อเสนอกําหนดทิศทางการเดินทางของ
ผู้ใช้บริการได้แน่นอนและลดระยะทางในการใช้บริการ เนื่องจากผู้ป่วยเมื่อเกิดอาการป่วยแล้ว สติสัมปชัญญะอาจลดลงได้ จึง
เป็นการช่วยลดความสับสนในการเดินเข้ารับบริการ และลดความเหน่ือยล้าในการเดิน ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
กรณีศึกษาได้จริง 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
           เพื่อศึกษาออกแบบผังและปรับปรุงกระบวนการเข้ารับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ของ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
            1. ทฤษฎีท่ีใช้ 
       1.1 ในงานวิจัยน้ีได้มีการนําเอาหลักการทฤษฎีของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout 
Planning; SLP) การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ เป็นกระบวนการวางผังโรงงานที่มุ่งเน้นไปที่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสถานี
หรือกิจกรรมต่างๆ ว่าควรมีการจัดวางใกล้กันหรือไม่ แล้วพิจารณาระดับความใกล้ชิดของแต่ละสถานีทีละคู่จนครบทุกคู่ โดย
พยายามให้สถานีต่างๆ มีภาระงานที่สมดุลกัน ซ่ึงเป็นแนวทางในการลดระยะทางและลดเวลาในการขนย้ายวัสดุให้น้อยลงช่วย
ให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้น (N. Fafandjel, R. Rubesa, and T. Matulja, 2543) โดยได้มีการนํามาใช้ในงานวิจัย
ในการวางผังการให้บริการทางการแพทย์ให้มี ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นโดยพิจารณาโดยยึดหลักลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดขั้นตอนการให้บริการทางแพทย์แต่ละจุดและแต่ละกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับระยะทางการ
ให้บริการทางการแพทย์ 
       1.2 โดยงานวิจัยน้ีได้ใช้หลักการการวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้เทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้
มากที่ สุดในระดับสากลสําหรับการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และการนําเสนอเป็นกรอบ 5W1H วิธี น้ีจะใช้ในช่วงของ
กระบวนการนักวิเคราะห์วิศวกรที่มีคุณภาพที่จะเข้าใจและอธิบายความจริงปัญหาใด ๆ หรือปัญหาวิธีการเดียวกันสามารถที่ใช้
ในการจัดระเบียบการเขียนของรายงานบทความเอกสารและแม้ทั้งหนังสือวิธีการพ้ืนฐาน วิธีการนี้พยายามที่จะตอบคําถาม
พ้ืนฐานในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเรื่องใด ๆ ของใคร ทําอะไร ทําเมื่อไหร่ ทําที่ไหน ทําทําไม เพื่อที่จะให้ได้มาซ่ึงปัญหา ทํา
อย่างไรด้วยการใช้คําถามว่า อะไร (What) ใครทํา (Who) ทําที่ไหน (Where) เพื่ออะไร (Why) และทําอย่างไร (How) (พิทธ
พนธ์ พิทักษ์, 2552) โดยจะใช้ทฤษฎีของ 5W1H ในงานวิจัยน้ีในการตั้งคําถาม โดยจะถามกับผู้ที่มาใช้บริการว่าปัญหาที่
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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เกิดขึ้นในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ไม่สะดวก หรือ ทําให้เกิดความล่าช้า ติดขัด ทําให้รอนานเกินเวลาที่ควรจะเป็น             
เพื่อได้ปัญหาเสร็จก็จะนําปัญหามาเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงในกระบวนการถัดไป 

       1.3 ในงานวิจัยนี้ได้นําทฤษฎีหลักการการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS ในการปรับปรุงงานE : ELIMINATE 
การตัดหรือยุบส่วนที่ไม่จําเป็นออก C : COMBINE การรวมงานที่ใกล้เคียงไว้ด้วยกัน R : REARRANGE การจัดลําดับขั้นตอน
ใหม่ให้เหมาะสม S : SIMPLIFY การทําให้การทํางานง่ายข้ึนโดยกําหนดแผนการปรับปรุงอย่างชัดเจน (ธนิดา สุนารักษ์, 2555) 
ได้นําทฤษฎีน้ีมาใช้ในการแก้ปัญหาในการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการเข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยจะลด
ความสูญเปล่าที่ไม่จําเป็น ยุบรวบกระกบวนการที่ซ้ําซ้อนกันหรือทํางานคล้ายๆกัน และทําการจัดลําดับข้ันตอนใหม่เพื่อที่จะ
ทําให้การเข้ารับบริการทางการแพทย์สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
         2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
            (พรชัย ทองย้อย, 2544) ได้ทําวิจัยเรื่องการปรับปรุงผังโรงงานให้เหมาะสมโดยการจําลองแบบทางคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษาโรงงาน ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ พบว่าโครงงานวิจัยอุตสาหกรรมนี้ เป็นการศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงผังโรงงาน 
ในสาย การผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูปโดยนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ProModel) มาใช้ในการจําลองแบบ ปัญหาเพื่อหาแนวทาง
ในการปรับปรุงผังโรงงาน เนื่องจากความไม่เหมาะสมของตําแหน่ง เครื่องจักร ทําให้พนักงานใช้ระยะทางและเวลาในการขน
ถ่ายช้ินงานเกินความจําเป็น 
          (กฤต จันทรสมัย และ อรอุมา ลาสุนนท์, 2559) ได้ทําวิจัยเรื่องการออกแบบผังโรงงานและปรับปรุงกระบวนการผลิต
ประตูไม้บานเล่ือน พบว่างานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางการออกแบบผังโรงงานและปรับปรุงกระบวนการผลิต
ประตูไม้บานเล่ือนโดยการประยุกต์ใช้ หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบและหลักการ ECRS (กําจัด รวม จัดลําดับ
ใหม่ ทําให้ง่าย) ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดเวลาในการทํางานเวลาในการเคลื่อนที่และเวลาในการผลิตรวมต่อชุด
ให้น้อยลง โดยขั้นตอนในการวิจัยจะเริ่มจากการบันทึกข้อมูลด้วย แผนภูมิกระบวนการผลิตและแผนภูมิการไหล แล้วทําการ
วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยผังแสดงเหตุและผล จากน้ันทําการออกแบบผังโรงงานและปรับปรุง
กระบวนการผลิต เพื่อทําการเปรียบเทียบเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตประตูไม้บานเลื่อนโดยการใช้เทคนิค การจําลอง
สถานการณ์ด้วยโปรแกรม Promodel 
    (พรเทพ แก้วเช้ือ และคณะ, 2554)  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการวางผังโรงงาน บริษัท Z จํากัด เพื่อออกแบบผังโดยเพ่ิม
พ้ืนที่ว่างให้เกิดความยืดหยุ่นในส่วนของการผลิตซ่ึงเป็นโรงงานผลิตคูลล่ิงทาวเวอร์ เพื่อส่งออกทั้งในและต่างประเทศ สินค้า
หลักที่ผลิต คือ A series โดยใช้ทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern: SLP) 
มาประกอบการวิเคราะห์ และปรับปรุงการวางผังโรงงานเพื่อเพิ่มพ้ืนที่ในการทํางานหลังจากการปรับปรุงผังโรงงาน สามารถ
เพิ่มพ้ืนที่ในการทํางานได้ดังนี้ พ้ืนที่ทํางานชั้น 1 จาก 228.47 ตารางเมตร เป็น 300.47 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69  
พ้ืนที่ทํางานชั้น 2 จาก 0 ตารางเมตรเป็น 139 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.38 พ้ืนที่ทํางานชั้น 3 จาก 238.29 ตารางเมตร 
เป็น 296.79 ตารางเมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.74  
    (ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และคณะ, 2554) งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตสายการผลิตเตา โดยใช้วิธีการกําจัด
และลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อตัวผลิตภัณฑ์ อันได้แก่งานที่เป็นจุดคอขวด ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอยการ
เคล่ือนไหวที่มีมากเกินความจําเป็น รวมถึงการลดระยะทางและเวลาในการขนย้ายวัตถุดิบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงาน
วิจัยนี้ ประกอบด้วย เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต การปรับปรุงผังโรงงาน การศึกษาการทํางาน เทคนิคการตั้งคําถาม 
5W1H และหลักการ ECRS สําหรับปรับปรุงสายการผลิต ผลการดําเนินการวิจัย พบว่าสามารถควบคุมรอบเวลาการผลิต 
ไม่ให้เกินจังหวะความต้องการของลูกค้า (Takt Time)ได้ทุกสถานีงาน ลดจํานวนสถานีงานได้ 10 สถานีคิดเป็นร้อยละ 32.2 
ลดจํานวนพนักงานได้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 ลดรอบเวลาการผลิตรวมลง 339 วินาทีคิดเป็นร้อยละ 27.32 ผังโรงงาน
ที่ปรับปรุงใหม่ สามารถลดระยะทางการขนย้ายวัสดุได้ 376 เมตร คิดเป็นร้อยละ 83.70 อัตราผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นร้อยละ 
174.39 อัตราผลิตภาพวัตถุดิบเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 2.25 อัตราผลิตภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.21 และสามารถกําหนดเวลา
มาตรฐานในการทํางานให้กับพนักงานได้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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   (ธณิดา โขนงนุชและคณะ, 2554) งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัสดุของผลิตภัณฑ์ผลไม้
แปรรูปที่มีหลายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาโรงงานกรณีศึกษาพบว่ามีปัญหาการไหลของวัสดุ คือ เส้นทางการขนถ่ายวัสดุตัดกัน 
และย้อนกลับมากเกินไป ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดระยะทางการขนถ่ายวัสดุสูง ดังนั้นการปรับปรุงผังโรงงาน
ให้การขนถ่ายวัสดุทําได้รวดเร็วข้ึน และมีระยะทางที่ส้ันลง จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการไหลของวัสดุเพิ่มข้ึนงานวิจัยน้ีจึงได้
ปรับปรุงผังโรงงานขึ้นมาทั้งหมด 6 แบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผังโรงงานหลังปรับปรุงแบบที่เหมาะสมที่สุด ทําให้การไหลของ
วัสดุมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน โดยมีระยะทางการขนถ่ายวัสดุลดลงร้อยละ 23.26 ระยะเวลาขนถ่ายวัสดุลดลงร้อยละ 28.15 และ
มีความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มข้ึน 
 

 3.  ขั้นตอนการทําวิจัย 
       การวิจัยคร้ังนี้มีข้ันตอนดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รู 
 
 
 
 
 
 
 
  

       รูปที่ 1 ข้ันตอนการดาํเนินการวิจัย 
   
   4. การสํารวจสภาพปัจจุบันกอ่นการปรับปรุง 
            4.1 ผังการเข้ารับบริการก่อนการปรับปรุง 
             จากการศึกษาสภาพของผังศูนย์บริการทางการแพทย์ในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้ทําการการวัดขนาดพื้นที่ศูนย์ของ
บริการทางการแพทย์ โดยผู้วิจัยได้ทําการวิจัยแผนกผู้ป่วยในของศูนย์บริการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขต
พ้ืนที่ขามเรียง) โดยแผนกผู้ป่วยในมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ 55 คน โดยมีผู้เข้ามารับบริการปริมาณ 250 คนต่อวัน ดังนั้น
ผู้วิจัยได้นํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผังเบื้องต้น เพื่อหาปัญหาและสาเหตุ และหาทางปรับปรุงผังใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

ศึกษาข้อมูลและทําการเก็บข้อมูลภายใน  ศูนย์บริการทางการแพทย์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นท่ีขามเรียง) 

นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุด้วยการต้ังคําถาม 5W1H  
และนาํมาลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS 

วิเคราะห์การไหลของการเขา้รับบริการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการให้บริการ 
ทางการแพทย์  

ปรับปรุงกระบวนเขา้รับบริการและออกแบบผัง 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ใหม่ 

ทําการจําลองสถานการณ์โดยใช้แบบจําลองโปรโมเดล  
เพ่ือดูการไหลของการเขา้รับบริการ 

ทําการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การ 
าถาม 5W1H แล
บริการทางการแ
ับบริการขึ้นใหม

ะห์การไหลเพื่อ
ใดบ้างในแต่ละ
รทางการแพทย์ห

ธ์ของแต่ละหนว่

นและมีประสิทธิ
ของ ย้ายห้องเก็
รับยามาแทนแผ

การแพทย์หลังก

ละวิเคราะห์กา
แพทย์หลังการป
ม่ ดังแสดงในตา

อหาความสัมพัน
ระดับความสัมพ
หลังการปรับปรุ

วยบริการ 

ธิภาพมากขึ้น ผู้วิ
ก็บเอกสาร/สต๊
ผนกวัดความดัน

การปรับปรุง 

รไหลของการเข
ปรับปรุง ต่อมา
ารางที่ 3 

นธ์ของแต่ละหน
พันธ์ดังแสดงใน
รงุได้ดังแสดงใน

 

้วิจัยได้จัดปรับผั
ต๊อกของมาแทน
น และกําหนดท

 

ข้ารับบริการเพ่ื
ผู้วิจัยได้นําหลัก

น่วยบริการว่ามี
นรูปที่ 4 แล้วนํา
นรูปที่ 5 

ผังการให้บริการ
นห้องตรวจ/พบ
ทางเข้า-ออกให้

พ่ือกําหนดระดับ
กการ ECRS มา

มี
า

ร
บ
ห้

บ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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างที่ 3 พบว่ามี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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การลดการสญูเสียในงานด้านก่ออิฐฉาบปูนโดยใชเ้ทคนิคเอฟเอ็มอีเอ 
Loss Reduction in Plastering-Brick Wall work using FMEA Technique 
ศักดา กลัดสมบัติ, อัธยากร อภินันทรัตน์, สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์, อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช, ปกาศิต ฮงทอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงการสูญเสียในกระบวนการและสาเหตุของปัญหาในงานก่ออิฐฉาบปูนโดยใช้เทคนิค 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานก่ออิฐฉาบปูน และของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการก่ออิฐฉาบปูน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน และ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานก่ออิฐฉาบปูน ในข้อมูลท่ีนํามาวิเคราะห์การสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกับงานก่ออิฐ
ฉาบปูนโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ําประปาแหล่งท่ี 2 (สมุทรสาคร) โดยการนําข้อมูลของปัญหามาวิเคราะห์ด้วยตาราง 
Risk Prior Number (RPN) เพื่อให้ได้ข้อมูลของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับงานก่ออิฐฉาบปูน ทําการประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปของ
ปัญหาที่เกิดข้ึนทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานก่ออิฐฉาบปูน ผลการศึกษา
พบว่า การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA สามารถระบุถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่ตามมาได้ ในงานก่ออิฐค่าลําดับ
ความเสี่ยงที่สูงที่สุด คือ 38.63 เป็นปัญหาการก่ออิฐล้มดิ่ง ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากช่างไม่มีความชํานาญขาดทักษะหรืออาจ
ไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการทํางาน และในงานฉาบปูนค่าลําดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงสุด คือ 62.25 เป็นปัญหาเรื่องแรงงานไม่
เพียงพอ ซ่ึงสาเหตุเกิดจากค่าแรงงานถูก และแรงงานไปประกอบอาชีพอื่นๆ มากขึ้นแนวทางในการลดการสูญเสียใน
กระบวนการก่ออิฐฉาบปูน จะต้องมีการวางแผนการทํางานในเรื่องของขั้นตอนการทํางาน และแผนกําลังคนในการ
ทํางานอย่างละเอียด เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบกับเรื่องระยะเวลาและงบประมาณในงานก่อสร้าง ใน
งานวิจัยนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีวิธีการทํางานที่ใกล้เคียงกัน 
คําสําคญั: สูญเสีย, การก่ออิฐฉาบปูน, เทคนิค FMEA 

 
Abstract 

 This research studied the defective aspects and the causes of problem in plastering-brick 
wall process using Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) technique. Initially, the research 
procedure wasdata collection to study on relevant research articles involved in the process resulting 
in work delay occurrence. In addition, the causes of problem occurred in the 2nd construction project 
of water supply production, located in Samut Sakorn Province was analyzed. Several data related 
with various problems of work was analyzed using Risk Prior Number(RPN) table to obtain data 
affecting this work and has a meeting to conclude the difference issues of problem and find the 
solution. The results showed that the highest risk of working process which equals to 38.63%, was 
brick masonry due to lach of skills or wrong steps of working. The next highest risk is lachof labor 
problem which was 62.25% because of low labor cost and job leaving.The effective way to reduce 
the problems defective aspect in plastering-brick wall process are planning emphasizing on steps of 
work and manpower to reduce the problems affecting duration and budget of construction project. 
The finding of this research can be applied with other similar projects. 
Keywords: defective aspect; plastering-brick wall work; FMEA technique 
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บทนํา 
 ปัญหาในงานก่อสร้างปัจจุบันมีมากมายตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นและส่งมอบโครงการ ในการก่อสร้าง

ของแต่ละโครงการพบมีปัญหาในการก่อสร้างหลายๆ ด้าน (ไพสิฐชัยชาญ, 2556; โสภิดาท้วมมี, 2550) ท้ังนี้ต้องมีการที่
จัดการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นของโครงการ และได้มีการประมวลของปัญหาต่างๆ โดยการหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุด
ของปัญหา ปัญหาด้านการก่อสร้างในปัจจุบันยังพบปัญหาเนื่องจากงานก่ออิฐฉาบปูนและการใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ (เชาว
วัชร์ ทัศนภิญโญ, 2553) ซ่ึงในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาท้ังทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือทางด้าน
การก่อสร้างและมีปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากข้ึนมีการตอบสนองของผู้ลงทุนในงานก่อสร้างมากขึ้นเพื่อท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานซึ่งทําให้สามารถดําเนินการส่งมอบโครงการรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

สําหรับหมวดย่อยของงานก่อสร้างการก่ออิฐฉาบปูนในปัจจุบันหาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพเริ่มลดน้อยลง และมี
แรงงานต่างด้าวท่ีทํางานก่ออิฐฉาบปูนเริ่มมากข้ึนแต่ฝีมือไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควรทําให้ราคางานก่ออิฐฉาบปูนถูกลง และ
จํานวนแรงงานของคนไทยที่ทํางานก่อสร้างได้เลิกประกอบอาชีพก่อสร้างและหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่น จึงทําให้ผู้ท่ีมี
ฝีมือในงานก่ออิฐฉาบปูนมีจํานวนน้อยลง และไม่มีคุณภาพบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือในงานก่อสร้างคิดค้นผลิตเครื่องพ่นปูน
ฉาบขึ้นมาใช้เพื่อสะดวกรวดเร็ว และลดต้นทุนลดระยะเวลาในงานก่ออิฐฉาบปูนแต่การลงทุนซ้ือเครื่องพ่นปูนมีราคาท่ีสูง
พอสมควรบริษัทจะต้องคํานึงหลายองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือเครื่องพ่นปูนว่าเกิดความคุ้มค่ากับการลงทุน การเลือก
ซ้ือเครื่องพ่นปูนฉาบหรือไม่นั้นเป็นเพราะเมื่อซ้ือมาใช้งานแล้วจะต้องมีค่าการบํารุงรักษาเครื่อง และมีการเปลี่ยนอะไหล่
อุปกรณ์ ยังต้องมีการติดต่อตัวแทนจําหน่ายเพื่อแนะนําการเปลี่ยนอะไหล่ท่ีสึกหรอตลอดอายุการใช้งาน สําหรับงานด้าน
หมวดงานสถาปัตยกรรมวัสดุท่ีเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของผนังอีกเรื่องคือการก่ออิฐฉาบปูน ซ่ึงในปัจจุบันมีเครื่องมือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วย (อริยาภรณ์ คุ้มทีปพิพัฒน์, 2553) ในการปรับปรุงงานมีเครื่องพ่นปูนให้เลือกในหลาย
ลักษณะหลายขนาดเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการใช้งาน โดยจะทําให้งานก่ออิฐฉาบปูนมีความรวดเร็ว และสามารถลดต้นทุน
ไม่ให้บานปลาย ลดปัญหาในงานก่ออิฐฉาบปูนได้มากพอสมควรสามารลดระยะเวลาในการทํางานให้รวดเร็วย่ิงขึ้นโดยใช้
เครื่องพ่นปูนฉาบ อย่างไรก็ตามปัญหาการสูญเสียของวัสดุในการก่ออิฐฉาบปูนสําหรับงานก่อสร้างยังคงเกิดอย่างต่อเนื่อง
ของโครงการ โดยเฉพาะย่ิงมีการนําเครื่องพ่นปูนฉาบมาร่วมใช้  

ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาปัญหาของงานก่ออิฐฉาบปูน เกิดปัญหาอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของ
โครงการ และปัญหาในงานก่อสร้างเนื่องจากการใช้งานร่วมของเครื่องพ่นปูนฉาบโดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA             
(ศิวัช แก้ววงศาและเพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดํา, 2555) จัดลําดับขั้นตอนของปัญหางานก่ออิฐ และการฉาบด้วยเคร่ืองพ่นปูน
ฉาบในการวิเคราะห์และศึกษาความเสียหายและผลกระทบที่ตามมาในงานก่ออิฐฉาบปูน ซ่ึงจากวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานของโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบริษัท
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของความสูญเสียและผลกระทบในงานก่ออิฐฉาบปูน โดยใช้เทคนิคFMEA 
2. เพื่อทราบปัญหารวบรวมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในงานก่ออิฐฉาบปูน โดยใช้เทคนิค FMEA  

 
ระเบียบการวิจัย  

ขอบเขตของการศึกษาในโครงการกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ํา
ประประปาแหล่งที่ 2 (สมุทรสาคร) หมู่ 5 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีเนื้อท่ี 5 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา 
มีขนาดของพื้นที่ใช้สอยอาคาร 5,074 ตารางเมตร 

ระยะเวลาดําเนินงานในการก่อสร้างโครงการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 รวม
ระยะเวลาดาเนินโครงการก่อสร้าง 2 ปี 

ใช้เทคนิค PFMEA ในการปรับปรุงงานงานก่ออิฐมอญ (อิฐแดง) และงานฉาบปูนด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ               
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีนิยมนํามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

535

การเก็บรวมรวมข้อมูลของหมวดงานก่ออิฐมอญ (อิฐแดง) และงานฉาบปูนด้วยเคร่ืองพ่นปูนฉาบ เป็นการ
ประชุมระดมกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดของโครงการ ท้ังผู้จัดการ วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม เป็นต้น                
โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของของโครงการ จํานวน 11 คน เพื่อหาข้อสรุปถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับงานก่ออิฐฉาบปูน 

การวัดระดับความเสี่ยง และทําการวิเคราะห์เพื่อหาค่า Risk Priority Number ตามสูตร ดังนี้ 
 

RPN = S x O x D 
 

RPN  เมื่อหมายถึง ตัวเลขลําดับความเสี่ยง Risk Priority Number 
  S  Severity  คือ ความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่อง 
  O  Occurrence  คือ โอกาสในการเกิด 
  D Detection  คือ ความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง 

 
ผลการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ผลจากการวิจัยงานก่ออิฐฉาบปูนพบว่า จากการรวบรวมข้อมูลการบันทึกการทํางานและข้อมูล
การแก้ไขปัญหาหน้างาน โดยใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะของความเสียหายของงานก่ออิฐฉาบปูน โดยนําหลักการเทคนิค 
FMEA มาวิเคราะห์ในงานหมวดงานก่ออิฐฉาบปูน ซ่ึงทําให้รู้สาเหตุของปัญหาในการก่ออิฐฉาบปูน และสามารถแก้ไข
ปัญหาหน้างานได้ถูกจุด ถูกต้องรวดเร็ว รักษาวัสดุไม่ให้สิ้นเปลื้อง ซ่ึงจากวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนกับงานก่ออิฐมอญของผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมวดงานสถาปัตย์กรรมจะแยกการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง FMEA งานก่ออิฐมอญ แสดงดัง
ตารางที่ 1 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA ของงานก่ออิฐมอญ 
Failure Mode Analysis (Process FMEA)
ช่ืองาน โครงการก่อสรา้งโรงผลิตนํ้าประประปาแหล่งที่ 2 . By ศักดา กลัดสมบัติ Date 15 / 10/ 2559
TEAM…บริษัทไพรเวทอินเตอรค์อนสตรคัช่ัน จํากัด…. FMEA No 1 FMEA งานก่ออิฐมอญ  

กระบวนการ/
ส่วนงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลที่ตามมา

ความ
รุนแรง 

(S)
สาเหตุของปัญหา

โอกาสที่
อาจ
เกิดขึ้น 
(O)

วิธีป้องกันปัญหา
ที่เกิดขึ้น

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

 ก่ออิฐเนื้อปูนเกินจาก
ผนัง ฉาบผนังไม่ได้ 3.36 ผู้ควบคุมงานไม่

ตรวจสอบ 2.00 ต้องประชุมอบรม 3.45 23.24

 ความชํานาญของผู้
ควบคุมงาน เสียระยะเวลางาน 4.55 ลูกน้องก่ออิฐไม่

ชํานาญ 2.09 สกัดเนื้อปูนส่วนที่
เกิน 2.73 25.91

 ก่ออิฐผิดชนิด วัสดุเสียหาย 4.18 ช่างละเลยไม่สนใจ 3.27 ต้องเรียกอบรม 1.91 26.13

 ตีเส้นสํารวจผิดแนว ก่ออิฐผิดแนว 2.64 ดูแบบผิด 1.27 ตรวจสอบแบบ
ก่อนตีเส้น 2.27 7.63

 แรงงานไม่เข้าใจใน
งาน

ร้ือผนังหรือกรีด
เฉพาะที่เสียหาย 2.18 ช่างก่ออิฐผิดชนิด 1.09 ผู้ควบคุมงานต้อง

แจ้งช่าง 2.73 6.49

 ก่ออิฐผิดแนว ก่ออิฐใหม่ 3.18 ช่างสํารวจให้ผิด
แนว 1.18 ถามผู้มีอํานาจก่อน

ทํางาน 2.09 7.86

 เสาล้มด่ิงหรือมีขนาด
ไม่ได้ตามแบบ เสาล้มด่ิง 3.91 ผู้ควบคุมงานไม่

ตรวจสอบ 2.18 ต้องเรียกอบรม 2.27 19.38

งาน การทํางานผิดขั้นตอน เสาไม่ได้ขนาด
ตามแบบ 4.00 แบบแตก 1.45 ผู้ควบคุมงานต้อง

แจ้งช่างให้แก้ไข 2.27 13.22

ก่ออิฐมอญ วัสดุไม่เพียงพอ ทุบทําใหม่ 3.73 ช่างละเลยไม่สนใจ
ไม่ชํานาญ 2.91 ซ่อมแบบ 2.73 29.57

 ก่ออิฐล้มด่ิง ส่งงานไม่ได้ 3.45 ลูกน้องก่ออิฐไม่
ชํานาญ 3.73 ผู้ควบคุมงานต้อง

แจ้งช่าง 3.00 38.61

 แนวก่ออิฐผนังห่างกัน ฉาบผนังไม่ได้ 3.91 ช่างไม่มี
ประสบการณ์ 2.18 ทุบทําใหม่ 3.82 32.56

 ไม่ระวังในการทํางาน
ผนังเสียหาย วัสดุเสียหาย 3.09 ผู้ควบคุมงานไม่

ตรวจสอบ 1.36 กรีดแก้ไขเฉพาะที่
เสียหาย 3.00 12.64

 ผนังมีรูพรุน จับปุ่มตีข่ายไม่ได้ 2.27 ช่างละเลยไม่สนใจ 1.27 ใช้วัสดุที่ได้
มาตรฐาน 2.00 5.79

 การขนส่งวัสดุ ผนังขาดความ
แข็งแรง 2.91 ผู้ควบคุมงานไม่

ตรวจสอบ 1.09 อุดรอยรูพรุน 3.00 9.52

 ไม่มีการตรวจวัสดุ ผนังอิฐมีรูพรุน
มาก 3.82 ใช้วัสดุแตกหัก 2.00 ใช้วัสดุมาตรฐาน 3.09 23.60

 ไม่มีจับปุ่มจับเซี้ยม ผิวฉาบเป็นคลื่น 3.09 ช่างละเลยไม่สนใจ 1.09 คัดช่างที่มีความ
ชํานาญ 2.00 6.74

 มุมอาคารบิดไม่ได้ฉาก ส่งงานไม่ได้ 3.91 ผู้ควบคุมงานไม่
ตรวจสอบ 1.09 เปลี่ยนช่างชุดใหม่ 3.09 13.18

 ก่ออิฐมอญไม่เต็มแผง ฉาบไม่เต็มแผง 3.09 วัสดุขาดไม่เพียงพอ 2.09 ตรวจสอบวัสดุที่ใช้
งานทุกวัน 2.91 18.80

 เจาะผนังเมื่อก่ออิฐ
เสร็จแล้ว ผนังร้าว 2.09 ช่างย้ายจุด

ตําแหน่งใหม่ 3.09 ถามผู้มีอํานาจก่อน
ทํางาน 1.91 12.34

 ความชํานาญ ทุบก่อทําใหม่ 2.91 ดูแบบผิด 1.09 กรีดหรือเจาะผนัง
ให้ถูกตําแหน่งแบบ 2.00 6.35
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จากการวิเคราะห์ FMEA สําหรับหมวดของงานก่ออิฐซ่ึงพบปัญหาเรื่องของการก่ออิฐล้มดิ่ง มีค่าเฉลี่ยความ
เสี่ยงสูงที่สุด 38.63 การจากวิเคราะห์โดยการประชุมกลุ่มพบว่า สาเหตุเกิดจากช่างก่อสร้างก่ออิฐไม่มีความชํานาญ
เพียงพอ และอาจเป็นเพราะไม้แบบท่ีใช้ไม่ได้มาตรฐานซ่ึงทําให้เกิดการล้มดิ่ง ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีการหมุนเวียนใช้
ไม้แบบหลายรอบเกินไป ทําให้ไม้แบบบวมเสียรูปทรง และวิธีป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนผู้ควบคุมงานจะต้องแจ้งช่างให้ใช้ไม้
แบบในการทํางานใช้ได้ไม่เกิน 2 คร้ัง ในการทํางานแต่ละจุดเพื่อป้องกันปัญหาการก่ออิฐมอญล้มด่ิงแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA ของงานงานฉาบปูนด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ 
Failure Mode Analysis (Process FMEA)
ช่ืองาน โครงการก่อสรา้งโรงผลิตนํ้าประประปาแหล่งที่ 2 . By ศักดา กลัดสมบัติ Date 15 / 10/ 2559
TEAM…บริษัทไพรเวทอินเตอรค์อนสตรคัช่ัน จํากัด…. FMEA No 1 FMEA งานฉาบปูน

กระบวนการ/
ส่วนงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลที่ตามมา ความ

รุนแรง (S)สาเหตุของปัญหา

โอกาสที่
อาจ
เกิดขึ้น 
(O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดขึ้น

การ
ตรวจจับ
ปัญหา 
(D)

RPN

 รอยแตกบริเวณ
ริมขอบวงกบ วงกบบิด 3.64 ช่างเข้าแบบผิด

ขั้นตอน 2.09 ต้องกรีดขอบปูนเกร๊า
ปูน 3.09 23.50

 เสาเอ็นกับวงกบ
โก่งตัว ประตูปิดไม่ได้ 3.09 ใช้ปูนที่ผสมไว้

นานแล้ว 2.82 ทุบทําใหม่ 2.18 19.01

 การแตกร้าวผนัง
อิฐกับโครงสร้าง รอยร้าว 3.18 ไม่ได้ตีตาข่าย 3.91 ปรับแต่งวงกบหรือ

บานประตู 1.55 19.22

 รอยแตกบริเวณ
ผนัง ผนังแตกลายงา 2.09 ไม่ได้ฉีดรดน้ําก่อน

ฉาบ 2.00 ต้องรดน้ําผนังก่อน
ฉาบ 3.00 12.55

 วัสดุไม่เพียงพอ ผนังแตกลายงา 2.91 ไม่ได้ตีตาข่าย 1.18 ต้องตีตาข่ายตามที่ระบุ
ในแบบ 1.36 4.69

 ความชํานาญผู้
ควบคุมงาน ผนังแตก 3.55 ก่ออิฐช่วงยาวโดย

ไม่มีเสาเอ็น 1.91 ต้องเทเสาเอ็นทับหลัง
เพ่ิม 1.91 12.92

งานฉาบปูน ฉาบไม่เรียบ ฉาบเป็นคลื่น
ฉาบล้ม 2.82 ไม่ได้จับปุ่ม

จับเซี้ยม 3.55 ต้องจับปุ่มจับเซี้ยม 3.00 29.98

 ผนังฉาบเสียหาย ทาสีไม่ได้ 3.09 ช่างไม่มีฝีมือ 4.55 เปลี่ยนช่างชุดใหม่ 2.91 40.87

 ไม่มีการวาง
แผนการทํางาน

ผิวปูนเป็นขี้
กลาก 2.36 สภาพอากาศร้อน

เกินไป 1.27 ต้องฉาบปั่นปูนให้
ทันเวลา 1.45 4.38

 การหลุดร่อนของ
ผนัง ผิวผนังแห้งแตก 2.18 ฉาบหนา 2.18 ต้องรดน้ําผนังก่อน

ฉาบ 2.27 10.82

 เส้นสํารวจผิดแนว ผนังร่อน 2.91 ฉาบหนาเกินไป 2.73 ก่ออิฐเสริมหรือเท
โครงสร้างเสริม 3.00 23.80

 ฉาบไม่ได้เท
โครงสร้างเกิน

ผิวฉาบหนา
หรือบางเกิน
จากแบบ

3.73 เทโครงสร้างผิด
จากแบบ 3.64 สกัดโครงสร้างส่วนเกิน

ออก 2.18 29.57

 เคร่ืองพ่นปูนเสีย
ระหว่างพ่นปูน

ปูนฉาบ
เสื่อมสภาพ 3.91 อะไหล่เสีย

เสื่อมสภาพ 3.00 ใช้แรงงานคนฉาบแทน 1.18 13.86

 ปูนฉาบไม่
เพียงพอ

ผนังมีรอยต่อ
การฉาบ 2.91 ลืมเช็ควัสดุ 2.00 ฉาบตัดเอาไว้ 2.27 13.22

 แรงงานไม่มี
คุณภาพ ฉาบผนังเสีย 3.00 ไม่มีประสบการณ์ 1.18 เพ่ิมค่าแรงช่างที่

ทํางานดี 2.91 10.31

 ฉาบผนังล้ม เปลื้องวัสดุและ
ต้องแก้งาน 3.91 ไม่ใส่ใจในงาน 1.91 ตัดค่าแรง 3.82 28.49

 แรงงานไม่
เพียงพอ งานล่าช้า 3.73 ค่าแรงถูก 3.91 เพ่ิมเงินและใช้

เคร่ืองจักรมาช่วย 4.27 62.27

 งานไม่เสร็จตาม
กําหนด งานล่าช้า 3.27 งานหนัก 2.73 ทํางานตามท่ีช่างถนัด 3.09 27.59

         

 
จากการวิเคราะห์ FMEAของหมวดงานฉาบปูนด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ พบว่า ลักษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในของ

เรื่องแรงงานไม่เพียงพอ โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูงที่สุด 62.25 มีสาเหตุมากจากค่าแรงงานถูก เนื่องด้วยภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่ายํ่าแย่หรือการประมูลค่าของงงานมาในราคาต่ํา ซ่ึงมีวิธีป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนโดยการรับสมัครแรงงาน
จะต้องมีคุณภาพโดยควรมีการทดสอบฝีมือจากบริษัทก่อนการรับทํางาน และจะต้องมีผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กับแรงงานที่ทํางานได้ปริมาณท่ีกําหนด และนําเครื่องจักรเทคโนโลยีมาช่วยแรงงานในการทํางานให้มีคุณภาพโดยการ
เปิดให้พนักงานที่ทํางานดีได้ทํางานล่วงเวลา และได้ทํางานในวันอาทิตย์หรือที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนปัญหาด้านผนัง
ฉาบเสียหายพบว่ามีค่าเฉล่ียความเสียหาย 40.87 มีสาเหตุเกิดจากช่างไม่มีฝีมือไม่มีความชํานาญในงานฉาบการฉาบผนัง
ต้องใช้ความละเอียด วิธีป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเปลี่ยนช่างชุดใหม่ท่ีมีความชํานาญที่มีประสบการณ์ และปัญหาด้านงาน
ฉาบผนังล้มค่าเฉลี่ยความเสี่ยง 28.49 สาเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงานไม่ใส่ใจในงานขาดประสบการณ์ความชํานาญทําให้ผนัง
เกิดความเสียหาย วิธีป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรตัดค่าแรงชุดผู้ท่ีปฏิบัติงานที่ทําให้งานเกิดความเสียหายซ่ึงทําให้สามารถ
งบประมาณค่าแรงไมบ่านปลาย สามารถที่จะส่งงานได้ตามเป้าหมายที่กําหนด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของการก่ออิฐท่ี
ล้มดิ่งไม่ได้มาตรฐานตามแบบรวมไปถึงการแก้ไขงานโครงสร้างที่ไม่ได้ตามแบบส่วนมากโครงสร้างเทเกินจากแบบท่ีได้
กําหนดเอาไว้งานการแตกร้าวของผนังฉาบการฉาบปูนโดยใช้เครื่องพ่นปูนมีความสะดวกรวดเร็วได้ปริมาณมากแต่มีการ
ลงทุนมีราคาแพง และยังจะต้องมีการซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานการใช้เครื่องพ่นปูนยังต้องการใช้
พ้ืนที่ในการทํางานเป็นบริเวณกว้างผู้รับเหมาหรือบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการทํางานในแต่ละ
โครงการว่าสมควรที่จะใช้เครื่องพ่นปูนฉาบหรือใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียวหรือใช้ท้ังเครื่องพ่นปูนฉาบและแรงงานคน
ร่วมกัน  
 
สรุปผลอภิปรายผล 

สรุปผลของการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐมอญ แสดงดังรูปท่ี 1 โดย
ปัญหาที่ลําดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงสุดช่างก่ออิฐล้มด่ิงซ่ึงผู้ควบคุมงานไม่ตรวจสอบลูกน้องก่ออิฐ และช่างไม่ความชํานาญ
หรือช่างไม่มีประสบการณ์คือ 38.63 คะแนน ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพ
ของงานก่ออิฐ 

 

 

 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

538

 งานไม่เสร็จตาม
กําหนด งานล่าช้า 3.27 งานหนัก 2.73 ทํางานตามท่ีช่างถนัด 3.09 27.59

         

 
จากการวิเคราะห์ FMEAของหมวดงานฉาบปูนด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ พบว่า ลักษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในของ

เรื่องแรงงานไม่เพียงพอ โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูงที่สุด 62.25 มีสาเหตุมากจากค่าแรงงานถูก เนื่องด้วยภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่ายํ่าแย่หรือการประมูลค่าของงงานมาในราคาต่ํา ซ่ึงมีวิธีป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนโดยการรับสมัครแรงงาน
จะต้องมีคุณภาพโดยควรมีการทดสอบฝีมือจากบริษัทก่อนการรับทํางาน และจะต้องมีผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กับแรงงานที่ทํางานได้ปริมาณท่ีกําหนด และนําเครื่องจักรเทคโนโลยีมาช่วยแรงงานในการทํางานให้มีคุณภาพโดยการ
เปิดให้พนักงานที่ทํางานดีได้ทํางานล่วงเวลา และได้ทํางานในวันอาทิตย์หรือที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนปัญหาด้านผนัง
ฉาบเสียหายพบว่ามีค่าเฉล่ียความเสียหาย 40.87 มีสาเหตุเกิดจากช่างไม่มีฝีมือไม่มีความชํานาญในงานฉาบการฉาบผนัง
ต้องใช้ความละเอียด วิธีป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเปลี่ยนช่างชุดใหม่ท่ีมีความชํานาญที่มีประสบการณ์ และปัญหาด้านงาน
ฉาบผนังล้มค่าเฉลี่ยความเสี่ยง 28.49 สาเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงานไม่ใส่ใจในงานขาดประสบการณ์ความชํานาญทําให้ผนัง
เกิดความเสียหาย วิธีป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรตัดค่าแรงชุดผู้ท่ีปฏิบัติงานที่ทําให้งานเกิดความเสียหายซ่ึงทําให้สามารถ
งบประมาณค่าแรงไมบ่านปลาย สามารถที่จะส่งงานได้ตามเป้าหมายที่กําหนด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของการก่ออิฐที่
ล้มดิ่งไม่ได้มาตรฐานตามแบบรวมไปถึงการแก้ไขงานโครงสร้างที่ไม่ได้ตามแบบส่วนมากโครงสร้างเทเกินจากแบบท่ีได้
กําหนดเอาไว้งานการแตกร้าวของผนังฉาบการฉาบปูนโดยใช้เครื่องพ่นปูนมีความสะดวกรวดเร็วได้ปริมาณมากแต่มีการ
ลงทุนมีราคาแพง และยังจะต้องมีการซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานการใช้เครื่องพ่นปูนยังต้องการใช้
พ้ืนที่ในการทํางานเป็นบริเวณกว้างผู้รับเหมาหรือบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการทํางานในแต่ละ
โครงการว่าสมควรท่ีจะใช้เครื่องพ่นปูนฉาบหรือใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียวหรือใช้ท้ังเครื่องพ่นปูนฉาบและแรงงานคน
ร่วมกัน  
 
สรุปผลอภิปรายผล 

สรุปผลของการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานก่ออิฐมอญ แสดงดังรูปท่ี 1 โดย
ปัญหาที่ลําดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงสุดช่างก่ออิฐล้มด่ิงซ่ึงผู้ควบคุมงานไม่ตรวจสอบลูกน้องก่ออิฐ และช่างไม่ความชํานาญ
หรือช่างไม่มีประสบการณ์คือ 38.63 คะแนน ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพ
ของงานก่ออิฐ 

 

 

 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ปัญห
ว่างา
แรงง

ในกา
ยังทํา
ท่ัวไป
การห
อย่าง

สรุปผลขอ
หาท่ีลําดับความ
นท่ีมีความเสี่ย
านเป็นส่วนสําคั

ในการวิจัย
ารยึดเหนี่ยวประ
าให้ในการทํางา
ปหรือโดยการผส
หลุดล่อนที่ผนังไ
งไรโครงการแต่ล

องการศึกษาการ
เสี่ยงที่มีค่าสูงสุ
งสูงคือแรงงาน
คัญมากในส่วนข

ยนี้การใช้ปูนฉา
ะสานกันได้ดีย่ิง
านฉาบลื่นง่ายยิ
สมปูนเองผิดสดั
ได้สําหรับการใ
ละโครงการมีพ้ืน

รู

รประยุกต์ใช้เท
สุดคือแรงงานไม
นไม่เพียงพอมีผล
ของงานฉาบปูน

บสําเร็จต้องใช้ป
ขึ้นเพราะจะทํา
ย่ิงขึ้น ผนังแข็ง
ดส่วน จะทําให้ผ
ช้เครื่องพ่นปูนฉ
้นท่ีในงานฉาบป

รปูที่ 1 ค่า RPN

คนิค FMEA ใ
ม่เพียงพอหรือข
ลกระทบความก
ดังแสดงในรูปที

รูปที่ 2 ค่า RP

ปูนฉาบให้ถูกปร
าให้ปูนฉาบไม่ห
งแรง ถ้าใช้ปูนฉ
ผนังเกิดการแตก
ฉาบว่า ควรคํา
ปูนมากน้อยเพีย

N งานก่ออิฐมอ

ในงานควบคุมคุ
าดแคลนแรงงา
ก้าวหน้าของโค
ท่ี 2 

PN งานฉาบปนู

ระเภทสําหรับอฐิ
ลุดร่วงเป็นแผ่น
ฉาบไม่ตรงกับอิ
กร้าวเป็นลายงา
นึงถึงความสําคั
ยงใดมีข้อจํากัด

ญ 

คุณภาพงานฉาบ
านคือ 62.25 ค
ครงการต่อปริมา

น 

ฐแต่ละชนิดเท่า
นทําให้ผิวฉาบนั้
อิฐประเภทนั้นห
หรือทําให้ผนังห
คัญคือ ผลกําไร
ในพื้นที่ในทําง

บปูนแสดงดังรูป
คะแนน เราสาม
าณงานดังนั้นจ

 

านั้นเพื่อเพิ่มควา
นั้นไม่เกิดการแต
หรือการใช้ปูนซี
หรือการยึดเหนี่
ตอบแทนว่าคุ้ม
านมากน้อยเพีย

 

ปท่ี 2 โดย
ารถสรุปได้
ะเห็นได้ว่า

ามสามารถ
ตกร้าว และ
ซีเมนต์ผสม
นี่ยวไม่ดีเกิด
มทุนหรือไม่
ยงไร ซ่ึงข้อ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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นี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีอํานาจในการสั่งการว่าควรใช้สิ่งใดเข้ามาดําเนินการทํางานเพราะแต่ละโครงการจะมีข้อจํากัด
การทํางานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานฝีมือแล้วนั้นสามารถเพิ่มปริมาณงานได้ แต่
บางครั้งประสิทธิภาพงานอาจจะยังมีบ้าง โดยเฉพาะงานที่ต้องการคุณภาพงานสูง ดังนั้นช่างต้องมีการพัฒนาเพิ่มทักษะ
ในการทํางานอยู่เสมอเพื่อให้เกิดคุณภาพของงาน 

งานก่ออิฐฉาบปูนในโครงการนี้ท่ีได้ทําการศึกษา และเก็บข้อมูลนี้ช่างปูนกรรมกรเป็นพนักงานประจําของบริษัท
ท่ีเป็นค่าแรงรายวันล้วนเป็นช่างที่มีประสบการณ์ และฝีมือที่ดีมีความชํานาญงานถ้าต้องการปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนมี
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การศึกษาการใชพ้ลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ 
สําหรับการอบแห้งผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 

A Study of Waste Heat Energy using from Air Conditioning System 
for Drying of Agricultural Products 

สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร, ทวีวัฒน์ สุภารส 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ สําหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ชุดทดลองประกอบไปด้วย ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 10.55 kW (36,000 Btu/hr) ใช้สารทํา
ความเย็น R-22 เป็นสารทํางานในระบบปรับอากาศ คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ํา โดยใช้น้ําอัตราการ
ไหล 15 LPM ในการถ่ายเทความร้อน ในการศึกษาสร้างตู้อบแห้งจากแผ่นสแตนเลสที่มีความหนา 1 mm โดยให้มี
ปริมาตรเท่ากับ 0.8 X 0.6 X 0.7 m3 ในตู้อบแห้งมีถาดจํานวน 5 ถาด ซ่ึงถาดแต่ละชั้นห่างกัน 10 cm และอัตราการ
ไหลของอากาศผ่านตู้อบแห้ง 1.10 kg/s ในการทดลองใช้พริกจินดาจํานวน 10 kg มาทําการอบแห้ง จากการทดลองพบว่า
ใช้เวลาในการอบแห้ง 96 ชั่วโมง เพื่อได้พริกแห้งจํานวน 2.69 kg ท่ีความชื้น 14% มาตรฐานแห้ง โดยน้ําท่ีผ่านการ
แลกเปลี่ยนความร้อนออกมาจากคอนเดนเซอร์ เมื่อไหลเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนภายในตู้อบแห้งมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 47.69 oC  
คําสําคัญ : พลังงานความร้อนเหลือทิ้ง, การอบแห้ง, ระบบปรับอากาศ     

 
Abstract 

 
The purpose of this research was to study waste heat energy using from air conditioning 

system for drying of agricultural products. The experimental equipment consisted of split type air 
conditioning system with a capacity of 10.55 kW (36,000 BTU/hr), R-22 refrigerants was used in this 
system as working fluid and water cooled condenser. In experimental study, drying oven was made 
from 1-mm. thick stainless steel board and had a width of 0.8 m., a length of 0.6 m. and height of  
0.7 m. There were 5 trays in the drying oven with 10-cm spacing between each tray and the air flow 
rate  passing through the drying oven was 1.10 kg/s. For drying of chilli with waste heat recovery from 
air conditioning system, the initial weight of chilli was 10 kg and the final weight was 2.69 kg within  
96 hours. The result showed that the chilies were dried down to 14%db. moisture content when the 
heat exchanged water flowing out from the condenser to the heat exchanger device and the average 
temperature of water was 47.69 oC. 
Keywords : Waste heat energy,  Drying,  Air conditioning system   
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา 
ระบบปรับอากาศเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายท้ังในอาคาร สํานักงาน และที่อยู่อาศัยเพราะระบบปรับ

อากาศมีหน้าท่ีคือ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในบริเวณที่ต้องการปรับอากาศ พลังงานที่ใช้ไปกับการทํางานของระบบ
ปรับอากาศนั้นนับได้ว่าเป็นพลังงานที่มีอัตราที่มาก พลังงานที่สูญเสียไปนี้เป็นพลังงานที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 
และเมื่อนําหลักการทางด้านวิศวกรรมมาเกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าเมื่อเปิดระบบปรับอากาศจะมีพลังงานความร้อนเกิดข้ึน
จากการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์ (W. F. Stoecker and J. W. Jones, 1982) ซ่ึงกลายเป็นพลังงานที่สูญเสีย
ท้ิงโดยเปล่าประโยชน์ และถ้าสามารถเอาพลังงานความร้อนทิ้งจากระบบปรับอากาศนํามาประยุกต์ใช้ในรูปของการ
อบแห้งก็จะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ (สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร, 2550) 

การอบแห้งเป็นกระบวนการที่คนไทยใช้ในการถนอมอาหาร และยืดอายุในการเก็บรักษาให้สามารถเก็บรักษา
ได้ยาวนานมากข้ึนโดยเฉพาะกับผลผลิตจากการเกษตรเช่น พริก กล้วย เป็นต้น  (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2540; สักกมน 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2555)  ท่ัวไปการอบแห้งใช้หลักการในการลดความชื้นของผลผลิตจากการเกษตร ด้วยการระเหย
น้ําออกไปเป็นไอน้ํา (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2544) โดยการลดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water Activity: Aw) ซ่ึงมีผลยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (สุดธิดา อินทผล และคณะ, 2551; ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และคณะ, 2554) และการทํางาน
ของเอนไซม์ ส่งผลให้ผลผลติจากการเกษตรอยู่ในระดับท่ีเชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้ (ทิพาพร อยู่วิทยา, 2559) รวมถึง
ถ้าผลผลิตจากการเกษตรผ่านการอบแห้งในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม จะสามรถคงคุณค่าทางอาหาร อีกท้ังช่วยรักษาคุณภาพ
ของสี และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการอบแห้งผลผลิตจากการเกษตร ยังเพิ่มความสะดวก  ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รักษา และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตจากการเกษตรได้อีกด้วย (ณัฐพล รุ่นประแสง, 2547; มานนท์ สังข์
กลิ่นหอม, 2548; สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร และคณะ, 2559) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใช้พลังงานความร้อนเหลือท้ิงจากระบบปรับอากาศ สําหรับการ
อบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเป็นการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด               
อีกทั้งในระยะยาวยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสร้างตู้อบแห้งโดยใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ 
2. เพื่ออบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 หลักการของระบบทําความเย็นแบบอัดไอและคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า 

เมื่อเปิดระบบปรับอากาศคอมเพรสเซอร์จะดูดสารทําความเย็นท่ีมีสถานะเป็นแก๊สจากอิวาพอเรเตอร์แล้ว              
อัดสารทําความเย็นให้มีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูงไปท่ีคอนเดนเซอร์ เพื่อควบแน่นเป็นของเหลวและมีการถ่ายเทความ
ร้อนออกจากสารทําความเย็นโดยใช้น้ําเป็นสารตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อน น้ําท่ีแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทํา
ความเย็นจะมีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น และน้ําจะไหลไประบายความร้อนที่คูลลิ่งทาวเวอร์โดยใช้ปั๊มน้ําเป็นตัวสร้างแรงดันน้ํา    
ในส่วนของสารทําความเย็นที่ออกมาจากคอนเดนเซอร์ก็จะไปลดแรงดันที่แคปปิลารี่ท้ิวและสารทําความเย็นก็จะไหลไป
ยังอิวาพอเรเตอร์ ขณะที่สารทําความเย็นภายในอิวาพอเรเตอร์ ระเหยตัวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สจะดูดรับปริมาณความ
ร้อนจากอากาศโดยรอบ ทําให้อากาศโดยรอบอิวาพอเรเตอร์ มีอุณหภูมิลดตํ่าลง และจะเกิดน้ําควบแน่นที่อิวาพอเรเตอร์ 
สารทําความเย็นสถานะแก๊สท่ีออกจากอิวาพอเรเตอร์จะถูกคอมเพรสเซอร์ดูดแล้วอัดสารทําความเย็นให้มีอุณหภูมิสูงและ
แรงดันสูงเป็นวัฏจักรต่อไป (W. F. Stoecker and J. W. Jones, 1982) ดังแสดงในรูปท่ี 1 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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รูปที่ 1 แผนภาพการทํางานของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 
 

ระบบปรับอากาศแบบอัดไอ พิจารณาที่ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์เต็มพิกัด ซ่ึงอัตราส่วนความดันด้านดูด
และด้านอัดของคอมเพรสเซอร์นั้น จะสัมพันธ์กับอัตราการไหลและอุณหภูมิของสารทําความเย็นซ่ึงความสัมพันธ์ของค่า
ดังกล่าวสามารถพิจารณาได้จากสมการท่ี 1 
 

, ,( )comp r comp o comp iW m h h= −& (1) 
 

โดยที่ compW  คืองานคอมเพรสเซอร์ rm&  คืออัตราการไหลสารทําความเย็น ,comp oh  คือเอนทัลปีทางออก
คอมเพรสเซอร์ ,comp ih  คือเอนทัลปีทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ 

 
อัตราการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์จากการทดลองสามารถคํานวณหาค่าอัตราความร้อนที่ถ่ายเทออก

จากคอนเดนเซอร์ได้จากสมการท่ี 2 
 

, ,( )cond r cond i cond oQ m h h= −& (2) 
 

โดยท่ี condQ  คืออัตราการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์ ,cond ih  คือเอนทัลปีทางเข้าคอนเดนเซอร์ และ 
,cond oh  คือเอนทัลปีทางออกคอนเดนเซอร์ 

 
อัตราการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนภายในตู้อบแห้งจากการทดลองสามารถคํานวณหา

ค่าอัตราความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้จากสมการท่ี 3 
 

( )heat exchanger device w p i oQ m C T T= −& (3) 
 
โดยท่ี heat exchanger deviceQ  คืออัตราการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนภายในตู้อบแห้ง wm&

อัตราการไหลของน้ํา pC คือค่าความจุความร้อนจําเพาะของน้ํา iT  คืออุณหภูมิของน้ําทางเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน oT  คืออุณหภูมิของน้ําทางออกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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อัตราการถ่ายเทความร้อนของอิวาพอเรเตอร์จากการทดลองสามารถคํานวณหาค่าอัตราความร้อนที่ถ่ายเทออก
จากอิวาพอเรเตอร์ได้จากสมการท่ี 4 

, ,( )evap r evap o evap iQ m h h= −& (4) 
 

โดยที่ evapQ  คืออัตราการถ่ายเทความร้อนของอิวาพอเรเตอร์ ,evap oh  คือเอนทัลปีทางออกของอิวาพอเรเตอร์ 
และ ,evap ih  คือเอนทัลปีทางเข้าของอิวาพอเรเตอร์ 

 
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบอัดไอ สามารถพิจารณาได้ในเทอมของ

สัมประสิทธ์ิสมรรถนะของการทําความเย็นได้จากสมการท่ี 5 
 

evap

comp

Q
COP

W
=  (5) 

 
โดยท่ี COP  คือสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบปรับอากาศ 

 
 การอบแห้ง 

การอบแห้ง คือการให้พลังงานความร้อนแก่วัสดุอบแห้ง เพื่อระเหยน้ําในวัสดุ หรือลดปริมาณความชื้น ในที่นี้
จะกล่าวถึงการอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้น ซ่ึงผลิตภัณฑ์อาหารส่วนมากจะไม่ใช่วัสดุท่ีสามารถทําให้แห้งจนความชื้น    
มีค่าเป็นศูนย์ได้ เช่น ทราย หรือ ผ้า แต่เป็นวัสดุท่ีไม่สามารถทําให้แห้งจนความชื้นมีค่าเป็นศูนย์ แต่จะมีความชื้นจํานวน
หนึ่งแฝงอยู่ เช่น ผัก, ผลไม้ และเนื้อสัตว์ต่างๆ (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2540; สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2555) 
 
 คุณสมบัติของอากาศชื้น 

อากาศเป็นตัวกลางในการอบแห้งวัสดุท่ัวไปโดยผ่านไปท่ีวัสดุท่ีต้องการทําให้แห้ง อากาศนี้ เรียกว่าอากาศชื้น  
เพราะประกอบด้วยอากาศแห้งและไอน้ํา อากาศแห้งประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน และออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่า
ปริมาณโดยมวลของไอน้ําท่ีมีอยู่ในอากาศที่ใช้ในการอบแห้งโดยทั่วๆ ไปจะมีน้อยกว่า 10% ของมวลทั้งหมดแต่โมเลกุล
ของไอน้ําเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการอบแห้ง (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2540) 
 
 ความชื้นในวัสดุ 

ความชื้นในผลิตภัณฑ์อาหาร และเมล็ดพืชมีท้ังความชื้นท่ีเกาะติดท่ีผิวของวัสดุ (Unbound moisture)                 
ซ่ึงสามารถไล่ความช้ืนนี้ออกไปได้หมดโดยการให้ความร้อน ความชื้นอาจเกาะติดอยู่ภายในผนังด้านในท่อเล็กๆ  
(Capillaries)ท่ีอยู่ภายในเนื้อวัสดุ (Bound moisture) โดยไม่สามารถไล่ความชื้นภายในเนื้อวัสดุนี้ได้หมด ปริมาณ
ความชื้นในวัสดุสามารถแสดงได้ 2 แบบ (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2540) 

ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปียก (Wet basis) คืออัตราส่วนน้ําหนักของน้ําในวัสดุต่อน้ําหนักวัสดุชื้น ซ่ึงเมื่อคูณ
ด้วย 100 จะมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ และการแสดงความชื้นแบบนี้นิยมในทางการค้า ดังแสดงในสมการที่ 6  

 
( ) 100w
w dM
w
−

= ×  (6) 
 

โดยท่ี wM  คือเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานเปียก w  คือน้ําหนักเริ่มต้นของวัสดุชื้น และ d  คือน้ําหนักของวัสดุแห้ง 
ปริมาณความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry basis) คืออัตราส่วนน้ําหนักของน้ําในวัสดุต่อน้ําหนักวัสดุแห้ง สามารถหา

ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ และการแสดงความชื้นแบบนี้ส่วนใหญ่ใช้ทางด้านงานวิจัย เพราะสามารถคํานวณค่าต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ในขบวนการอบแห้งได้ง่ายขึ้น เนื่องจากน้ําหนักของวัสดุคงท่ีดังแสดงในสมการที่ 7  

 
( ) 100d
w dM
d
−

= ×  (7) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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โดยท่ี dM  คือเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานเปียก w  คือน้ําหนักเริ่มต้นของวัสดุชื้น และ d  คือน้ําหนักของวัสดุแห้ง 

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินงานวิจัย 

ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ขนาด 10.55 kW (36,000 BTU/hr) ใช้สารทําความเย็น R-22 เป็นสารทํางานใน
ระบบปรับอากาศ ตู้อบแห้งสร้างจากแผ่นสแตนเลสที่มีความหนา 1 mm โดยให้มีปริมาตรเท่ากับ 0.8 X 0.6 X 0.7 m3 
ในตู้อบแห้งมีถาดจํานวน 5 ถาด ซ่ึงถาดแต่ละชั้นห่างกัน 10 cm อัตราการไหลของอากาศผ่านตู้อบแห้ง 1.10 kg/s และ
ใช้น้ําอัตราการไหล 15 LPM (สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, 2550) ในการทดลองวัดอุณหภูมิของสารทําความเย็น อุณหภูมิ
ของน้ํา และอุณหภูมิของอากาศ ด้วยเทอร์โมคับเปิ้ล Type K วัดความดันของสารทําความเย็นในระบบปรับอากาศโดยใช้
บูดองเกจ วัดอัตราการไหลของน้ําด้วยโรตามิเตอร์ และวัดอัตราการไหลของอากาศด้วยเอนาโมมิเตอร์ ในส่วนของการ
เก็บข้อมูลการทดลองนั้น ทําการเก็บข้อมูล ณ ตําแหน่งต่างๆ โดยบันทึกค่าทุก 30 นาที โดยท่ี 1 4P P−  คือความดันของ
สารทําความเย็น 1 4T T−  คืออุณหภูมิของสารทําความเย็น 5 7T T−  คืออุณหภูมิของน้ํา 8 16T T−  คืออุณหภูมิของ
อากาศ   ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 ตําแหน่งการวัดอุณหภูมิและความดัน  
 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการทดลองคือพริกจินดา โดยอบครั้งละ 10 กิโลกรัม เฉลี่ยถาดละ 2 กิโลกรัม 

ในขณะอบพริกได้มีการสลับถาดเพื่อให้พริกได้รับความร้อนที่ท่ัวถึง ดังแสดงในรูปท่ี 3 การหานํ้าหนักพริกที่อบแห้งโดยการชั่ง
ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลซ่ึงอ่านทศนิยม 2 ตําแหน่ง การอบแห้งพริกจินดาความชื้นเริ่มต้นที่ 323% มาตรฐานแห้ง อบแห้งจน
เหลือความชื้นสุดท้ายท่ี 14% มาตรฐานแห้ง โดยสามารถหาน้ําหนักแห้งของพริกตัวอย่างได้จากการนําพริกจินดามาห่ันเป็น
ชิ้นเล็กๆ นําเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 103 oC เป็นเวลา 72 ชั่วโมง 

ในการทดลองจะใช้น้ําท่ีดูดซับความร้อนของสารทําความเย็นที่ออกมาจากคอนเดนเซอร์ ซ่ึงน้ําท่ีออกมานี้จะมี
อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น และน้ําจะไหลผ่านเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนภายในตู้อบแห้งโดยใช้ปั๊มน้ําเป็นตัวสร้างแรงดันน้ํา
ในขณะเดียวกันพัดลม(Blower)จะถูกใช้เป็นตัวเป่าอากาศเพื่อถ่ายเทความร้อนออกจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ภายในตู้อบแห้ง หลังจากนั้นอากาศร้อนจะไหลผ่านพริกท่ีนํามาอบแห้ง ทําให้พริกถูกระเหยน้ําออกด้วยความร้อนของ
อากาศ ในขณะเดียวกันความชื้นของพริกก็จะลดลงด้วย อากาศที่ไหลผ่านพริกจะถ่ายเทมวลน้ําท่ีระเหยออกสู่ช่องระบาย
อากาศ ส่วนน้ําท่ีออกมาจากอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนภายในตู้อบจะไหลไปแลกเปล่ียนความร้อนกับอากาศที่ คูลลิ่ง
ทาวเวอร์ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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รูปที่ 3 ตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 
ผลการทดลอง 

การศึกษาการใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศสําหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความชืน้มาตรฐานแห้งในพริกเทียบกับเวลา 
 

จากรูปท่ี 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นมาตรฐานแห้งในพริกเทียบกับเวลา จากการทดลองพบว่า ในการ
อบแห้งพริกจินดาจํานวน 10 kg ใช้เวลาในการอบแห้ง  96 ชั่วโมง เพื่อได้พริกแห้งจํานวน  2.69 kg ท่ีความชื้น 14 %
มาตรฐานแห้ง ซ่ึงแสดงดังรูปท่ี 5 ในส่วนของน้ําท่ีแลกเปลี่ยนความร้อนออกมาจากคอนเดนเซอร์ เมื่อไหลเข้าอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนภายในตู้อบแห้งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 47 .69 oC และเมื่ออากาศที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย 32.54 oC 
ไหลผ่ านอุ ปกรณ์ แลก เปลี่ ยนความร้ อนภาย ในตู้ อบแ ห้ ง   อากาศภาย ในตู้ อบแ ห้ งจะมี อุณหภู มิ เ ฉลี่ ย
เท่ากับ 45.86 oC     ซ่ึงแสดงดังรูปท่ี 6 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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รูปที่ 5 พริกหลังจากอบแห้ง (14% มาตรฐานแห้ง) 
 

 
 

รูปที่ 6 อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบเทียบกับเวลา 
 

จากรูปท่ี 7 แสดงอัตราการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์เทียบกับเวลา ในการทดลองใช้คอนเดนเซอร์แบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ํา โดยใช้น้ําอัตราการไหล 15 LPM ในการถ่ายเทความร้อน พบว่ามีอัตราการถ่ายเทความร้อนเฉลี่ย 
11.32 kW และเมื่อคอมเพรสเซอร์ทํางาน จะใช้กําลังงานในการขับคอมเพรสเซอร์เท่ากับ 3.28 kW ดังแสดงในรูปท่ี 8 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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รูปที่ 7 อัตราการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์เทียบกับเวลา 
 

 
 

รูปที่ 8 กําลังงานขับคอมเพรสเซอร์เทียบกับเวลา 
 

จากรูปท่ี 9 แสดงสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบปรับอากาศเทียบกับเวลา จากการทดลองพบว่าเมื่อมีการ
ใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศสําหรับการอบแห้งไปอบแห้ง สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบ
ปรับอากาศมีค่าเท่ากับ 3.41 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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รูปที่ 9 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบปรับอากาศเทียบกับเวลา 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ สําหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร ในทดลองประกอบไปด้วยระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 10.55 kW (36,000 Btu/hr) ใช้สารทําความเย็น
R-22 เป็นสารทํางานในระบบปรับอากาศ คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ํา โดยใช้น้ําอัตราการไหล 15 LPM   
ในการถ่ายเทความร้อน จากการทดลองพบว่า ในการอบแห้งพริกจินดาจํานวน 10 kg ความชื้นเริ่มต้นที่ 232% มาตรฐาน
แห้งใช้เวลาในการอบแห้ง 96 ชั่วโมง เพื่อได้พริกแห้งจํานวน 2.69 kg ท่ีความชื้น 14% มาตรฐานแห้ง (สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิร
ชร, 2550;  สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร และคณะ, 2559) ในส่วนของน้ําท่ีแลกเปลี่ยนความร้อนออกมาจาก
คอนเดนเซอร์ เมื่อไหลเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนภายในตู้อบแห้งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 47.69 oC และเมื่ออากาศที่
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย32.54 oC ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนภายในตู้อบแห้ง อากาศภายในตู้อบแห้งจะมี
อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 45.86 oC ซ่ึงจากการทดลองนั้นมีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนเหลือท้ิงจาก
ระบบปรับอากาศมาอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทพริก เนื่องจากน้ําที่แลกเปลี่ยนความร้อนออกมาจาก
คอนเดนเซอร์นั้นมีอุณหภูมิท่ีสูงเพียงพอที่จะนําไปอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อีกท้ังระบบปรับอากาศยังสามารถ
ทํางานได้ปกติ โดยระบบปรับอากาศแบบใช้คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ํามีอัตราการถ่ายเทความร้อน
เฉลี่ย 11.32 kW ใช้กําลังงานในการขับคอมเพรสเซอร์เท่ากับ 3.28 kW และมีค่าสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบ
ปรับอากาศเฉลี่ย 3.41 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สร้างถังกักเก็บน้ําท่ีแลกเปลี่ยนความร้อนออกมาจากคอนเดนเซอร์ 
 2. ศึกษาในส่วนของการหาแหล่งพลังงานความร้อนอื่น มาช่วยในการอบแห้ง 
 3. ศึกษาการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดอ่ืนๆ 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนาระบบตรวจจบัและแจ้งเตอืนการรั่วไหลของแก๊สในห้องครัว                             
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

The Development of a gas detection and alert system in a kitchen using a 
microcontroller 

วรัญ  ศรีธรรมรงค์, อวยไชย อินทรสมบัติ, ธานิล  ม่วงพูล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้นําเสนอระบบตรวจจับแก๊สและการแจ้งเตือนอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สในห้องครัวด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งการทํางานของระบบประกอบด้วยเครื่อง
รับรู้ตรวจจับแก๊สและเครื่องรับรู้ตรวจวัดอุณหภูมิเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เครื่องรับรู้จะทําการวัดปริมาณ
แก๊ ส และ อุณหภู มิ  ข้ อมู ล ท่ี วั ด ไ ด้ ถู ก ส่ ง ผ่ า น ระบบ เค รื อข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต เ ก็ บบั นทึ ก ล งบนฐานข้ อ มู ล 
ในระบบคลาวด์ และถูกประมวลผลโดยโปรแกรมโหนดเรด (Node-red) หากปริมาณแก๊สและค่าอุณหภูมิมีค่าเกินกว่าท่ี
กําหนดไว้ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปท่ีแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถแสดง
ปริมาณแก๊สค่าอุณหภูมิ แบบเรียลไทม์บนเบราเซอร์ด้วยเน็ตพาย (NETPIE) การทดลองโดยการนําเครื่องรับรู้ไปติดต้ังไว้
ใกล้กับวาล์วแก๊สในห้องครัวท่ีระยะ 5, 10 และ 15 เซนติเมตร และทําการเปิดแก๊สเป็นระยะเวลา 5 วินาที/ครั้งเก็บค่าปริมาณแก๊ส
ค่าอุณหภูมิระยะละ 30 คร้ัง ผลการทดลองพบว่าท่ีระยะ 5 เซนติเมตร ให้ผลการทดลองดีท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76.66    
คําสําคัญ: เครื่องรับรู้แก๊ส,เครื่องรับรู้อุณหภูมิ,ไมโครคอนโทรลเลอร์,อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง, คลาวด์ 

 
Abstract 

This paper presented the development of detection and warning gas leak in a kitchen using 
microcontroller and data was transferred via the internet of things. The System composed of two 
sensors, gas leak and temperature sensors are both connected to themicrocontroller board. 
Thesensors measured gas and temperature and then data transferred to cloud via the internet of 
things. Node-red, an application on cloud, compared gas and temperature with threshold. When it 
was greater than threshold, the system would send a message to a smart phone. Furthermore, the 
system could display real time gas and temperature on web browser via NETPIE. The experiment was 
tested with installing the system near gas valve with the distance at 5, 10, and 15 
centimetres, respectively. The gas measurement was recorded with the value turned on 5 seconds 
each time for 30 times each distance. The result showed that the 5-cm distance was the best spot 
for the system with76.66%  
Keywords: Gas sensor, Temperature sensor, Microcontroller, Internet of Thinks, Cloud 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันทุกๆ ครัวเรือนมีการใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหารเพื่ออุปโภค บริโภค แทบจะทุกครัวเรือน 
และเนื่องจากแก๊สนี้มีความไวไฟและเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก จึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยปกติแก๊สหุงต้ม 
(LiquidPetroleum Gas: LPG) เป็นแก๊สท่ีใช้มากสําหรับเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารเพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือน  
แก๊สหุงต้มประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ 1.ก๊าซโพรเพน 2. ก๊าซบิวเทน และ 3.ก๊าซเอทิลเมอร์แคปเทน  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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(นิคม ลนขุนทด, 2557) โดยก๊าซโพรเพนเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นก๊าซบิวเทนเป็นองค์ประกอบ
หลักท่ีให้เป็นพลังงานเมื่อเกิดการเผาไหม้และสําหรับก๊าชเอทิลเมอร์แคปเทน  คล้ายกลิ่นเหม็นของไข่ เน่า  
เพื่อเตือนภัยกรณีแก๊สร่ัว อย่างไรก็ตามแก๊สหุงต้มสามารถเกิดการลุกไหม้ได้ในกรณีท่ีแก๊สมีการรั่วจากถังบรรจุ  
และมีการสัมผัสกับเปลวไฟหรือประกายไฟ เนื่องด้วยแก๊สมีลักษณะหนักกว่าอากาศ เม่ือมีการรั่วจะมีลักษณะเป็นควัน
ลอยตามพื้นซ่ึงปริมาตรของแก๊สจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 250 เท่า หากเกิดการรั่วไหลของแก๊สกรณีท่ีไม่มีผู้ใช้อยู่บริเวณนั้นหรือ
ลืมเปิดแก๊สท้ิงไว้จะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแม้ว่าจะมีกลิ่นของก๊าซเอทิลเมอร์แคปเทนก็ตาม หากเกิดประกายไฟ 
อาจก่อเกิดความเสี่ยงต่อการลุกไหม้หรือระเบิดหากมีการรั่วของแก๊สในปริมาณมากเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลจากหลายๆ เหตุการณ์หรือข่าวท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รถบรรทุกแก๊สระเบิด การเปิดแก๊สท้ิงไว้
เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้อาคารหรือบ้านเรือน จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียในทรัพย์สิน 
และอาจถึงแก่ชีวิต ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สรั่วไหลในห้องครัว 

งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งมาใช้ในการพัฒนาระบบตรวจจับแก๊ส 
และแจ้งเตือนภัยอันตรายที่เกิดจาการรั่วไหลของแก๊สในห้องครัวผ่านไมโครคอลโทรเลอร์และจะเน้นที่การใช้แก๊สเป็นหลัก 
ซ่ึงจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดโหนดเอ็มซียู (Node-MCU) เป็นตัวกลางในการพัฒนาและติดต่อกับเคร่ืองรับรู้ค่าต่างๆ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยทําให้มีความปลอดภัยให้ทรัพย์สินมากข้ึน ทราบถึงการรั่วไหลของแก๊สได้ทันท่วงที 
อันเป็นเหตุก่อให้เกิดการะเบิดและเพลิงไหม้ได้และยังสามารถนําไปพัฒนาเป็นระบบการประหยัดพลังงานในอนาคตได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊สในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

  2. เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้กรณีแก๊สรั่วไหลเมื่อถึงขีดท่ีกําหนดผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟน 
  3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊สในห้องครัวด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

นักวิจัยจํานวนหนึ่งได้เห็นความสําคัญของความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานในการใช้แก๊สหุ้งต้ม 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยเคร่ืองรับรู้ท่ีสามารถตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊สเพื่อป้องกันอันตราย
ท่ีจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความสามารถในการแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายไร้สาย (GSM) ไปยังผู้ใช้ให้ทราบถึงปริมาณแก๊สในอากาศ
บริเวณท่ีติดต้ังอุปกรณ์หากมีการรั่วไหลเกิดขึ้นและยังเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การรั่วไหลอีกด้วย (LuayFraiwan at all., 2011; L.P. Deshmukh at all., 2016; T. Arpitha at all., 2016; Akshay 
M.S at all., 2016; T.Soundarya at all., 2014; นิคม ลนขุนทด., 2557) 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 2.1 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)  

“อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง” หมายถึงการท่ีสิ่ งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ โลกอินเทอร์เน็ต 
สามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ทําให้สามารถสั่งการควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ  
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้สานักงานเครื่องมือ 
ทางการเกษตรและเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆ สามารถรับรู้บริบทของสภาพแวดล้อม มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบทํางานร่วมกัน 
ซ่ึงจะนําไปสู่เทคโนโลยีใหม่และบริการใหม่ๆ ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (ศักราช รอดภัย และคณะ, 2560) ดังแสดงในภาพที่ 1  

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2.การออกแบบ  
การออกแบบโครงสร้ างของระบบตรวจจับแก๊สรั่ วในห้องครั วผ่ านเครือข่ ายไร้สายแสดงดังภาพที่  1  

โดยที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะทําการรับค่าข้อมูลเคร่ืองรับรู้ก๊าซอุณหภูมิและความชื้นจากเครื่องรับรู้ในห้องครัวโดยส่งค่า
ข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย จากนั้นระบบประมวลผลกลางจะนําค่าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลเพื่อทําการแจ้งเตือนเมื่อค่าข้อมูล
จากเคร่ืองรับรู้มากกว่าค่าท่ีกําหนดไว้ โดยกําหนดค่ามาตรฐานของเครื่องรับรู้อุณหภูมิไว้ท่ีมากกว่า 40 องศาเซลเซียส  
เครื่องรับรู้ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สท่ีมากกว่า 150 PPM.ระบบสามารถบันทึกค่า, แสดงผลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน 
และแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟนได้ 

 
ภาพที่ 2 : การออกแบบโครงสร้างของระบบ 

จากภาพที่ 2 การทํางานของระบบตรวจจับแก๊สภายในห้องครัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) บอร์ดควบคุม
การตรวจจับแก๊สและอุณหภูมิในห้องครัวเป็นส่วนท่ีติดต้ังไว้ในห้องครัว ทําหน้าท่ีวัดค่าปริมาณแก๊ส อุณหภูมิและความชื้น 
จากนั้นทําการส่งค่าข้อมูลไปยังส่วนประมวลผลกลางผ่านเครือข่ายไร้สาย 2) หน่วยประมวลผลกลาง (Server)  
เป็นส่วนที่ประมวลผลค่าข้อมูลโดยนําค่าข้อมูลจากเครื่องรับรู้มาประมวลผลแล้วทําการแจ้งเตือน เก็บค่า และแสดงผล 
ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน 3) การแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ 
เป็นส่วนที่รอรับการแจ้งเตือนจากระบบกรณีค่าข้อมูลจากการตรวจวัดของเครื่องรับรู้มากกว่าค่าท่ีกําหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยโปรแกรมควบคุมการทํางานเครื่องรับรู้ 

จากการออกแบบการควบคุมสามารถควบคุมเครื่องรับรู้ได้ดังนี้ กําหนดการอ่านค่าอุณหภูมิ กําหนดการอา่นค่าความชื้น 
กําหนดการอ่านค่าปริมาณแก๊สในอากาศ และกําหนดการอ่านค่าแรงดันไฟของเครื่องรับรู้ตรวจจับแก๊ส 

 
(ก) ผลการทํางานของระบบผ่านโปรแกรม   (ข) กราฟแสดงผลการตรวจจับแกส๊รั่วไหล 

อาดุยโน่ ไอดีอี (Arduino IDE) 

ภาพที่ 3 : ผลการตรวจจับของเครื่องรับรู้ 
จากภาพที่ 3 ภาพ (ก) เป็นผลการทํางานของระบบผ่านโปรแกรมอาดุยโน่ ไอดีอี (Arduino IDE) แสดงผลการอ่านค่า

อุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น (Humidity) ปริมาณแก๊สในอากาศ (Gas Value) และค่าแรงดันไฟของตัวรับรู้แก๊ส 
(Sensor Volt) ภาพ (ข) เป็นการเปรียบเทียบผลการทํางานของระบบการตรวจจับแก๊สรั่วในห้องครัวท่ีระยะการทดสอบ
5, 10 และ 15 เซนติเมตรตามลําดับ 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการแจ้งเตือนระบบตรวจจับแก๊สในห้องครัว 

การทดลองการแจ้งเตือนระบบตรวจจับแก๊สรั่วในห้องครัว 
ระยะ 5 เซนติเมตร ระยะ 10 เซนติเมตร ระยะ 15 เซนติเมตร 

ครั้ง
ท่ี 

ผลการ
ทดลอง 

ปริมาณท่ีวัดได้ 
(PPM.) 

ครั้ง
ท่ี 

ผลการ
ทดลอง 

ปริมาณท่ีวัดได้ 
(PPM.) 

ครั้ง
ท่ี 

ผลการ
ทดลอง 

ปริมาณท่ีวัดได้ 
(PPM.) 

1 √ 250 1 X 136 1 √ 164 
2 √ 183 2 X 140 2 √ 198 
3 √ 188 3 X 114 3 √ 215 
… … … … … … … … … 
… … … … … … … … … 
… … … … … … … … … 
28 √ 178 28 √ 201 28 X 132 
29 √ 216 29 √ 195 29 X 121 
30 √ 174 30 √ 175 30 √ 201 
มีความถูกต้อง 76.66% มีความถูกต้อง 70.00% มีความถูกต้อง 50.00% 
มีความผิดพลาด 23.33% มีความผิดพลาด 30.00% มีความผิดพลาด 50.00% 

จากตารางท่ี 1 เป็นการทดลองเก็บค่าการตรวจจับปริมาณแก๊สร่ัวไหลในห้องครัวท่ีระยะ 5, 10 และ 15 
เซนติเมตร โดยทําการเป็นแก๊สทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 5 วินาที จํานวน 30 ครั้ง เพื่อทําการเก็บค่าแก๊สที่รั่วไหลและเคร่ืองรับรู้
สามารถตรวจจับได้ ผลท่ีได้ระยะที่ 5 เซนติเมตร มีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 76.66 มีค่าความผิดพลาดที่ 23.33  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 6: การแจ้งเตือนมายังผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟน 

สรุปและอภิปรายผล 
ระบบที่พัฒนาข้ึนการทดสอบระบบอยู่ คือการตรวจวัดในระยะที่ 5 ซม. 10 ซม. และ 15 ซม. ในระยะเวลา 5 วินาที

วัดการอ่านค่าของเครื่องรับรู้ตรวจจับแก๊ส จํานวนระยะละ 30 คร้ัง ผลการทดลองพบว่าระบบตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส
รั่วไหลในห้องครัวสามารถทําการตรวจวัดปริมาณแก๊สได้ถูกต้องดังตารางที่ 1ซ่ึงมีผลการทดลองดังนี้ ระยะการทดลอง 
ท่ี 5 เซนติเมตรมีค่าความถูกต้องเฉลี่ย 76.66% ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 23.33% ระยะการทดลองที่ 10 เซนติเมตร มีค่า
ความถูก ต้อง เฉลี่ ย  70 .00%ค่ าความผิดพลาดเฉลี่ ย  30 .00% และระยะการทดลองที่  15 เซนติ เมตร 
มีค่าความถูกต้องเฉลี่ย 50.00% ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 50.00% เนื่องด้วยการควบคุมการฟุ้งกระจายของแก๊สในอากาศ
ภายในห้องครัวค่อนข้างทําได้ยาก ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจจับ ดังนั้นการทดลองในระยะที่ 5 เซนติเมตร
ซ่ึงเป็นระยะที่ใกล้กับการฟุ้งกระจายของแก๊สมากท่ีสุด มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดแก๊สมากกว่าระยะที่ 10 และ 15 เซนติเมตร 
อีกท้ังการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศเวลาปัจจุบันมีความแม่นยําของค่าข้อมูล สามารถนํามาแสดงผล 
ผ่านทางหน้าเว็บเพจ บันทึกข้อมูลท่ีได้ลงในฐานข้อมูล และสามารถทําการแจ้งเตือนมายังผู้ใช้ได้ในกรณีปริมาณแก๊ส 
และอุณหภูมิมากกว่าค่าท่ีกําหนดสอดคล้องกับ นิคม ลนขุนทด (2557) ซ่ึงใช้การแจ้งเตือนด้วยระบบเอสเอ็มเอส  
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ในงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพกว่าเพราะเป็นการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟน 
อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบค่าข้อมูลการรั่วไหลของแก๊ส อุณหภูมิและความชื้นในเวลาปัจจุบันได้แบบเรียลไทม์ 
เพ่ือความปลอดภัยในครัวเรือน ชีวิต และทรัพย์สินได้มากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

การทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองแบบปิด นั่นคือ ไม่มีการกระแสลมรบกวน ดังนั้น หากต้องการนําไปใช้งานจริง
จําเป็นต้องมีการตรวจสอบทิศทางของลมหรือหากต้องการประสิทธิภาพมากขึ้นอาจมีการเพิ่มจุดในการตรวจจับ 
นอกจากนั้นแล้วตัวตรวจวัดอุณหภูมิท่ีได้ยังเป็นตัวท่ีใช้ท่ัวไป ซ่ึงจากการทดลองยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง จึงควรจะหา
ตัวท่ีมีความเสถียรภาพกว่านี้ การวิจัยคร้ังนี้เป็นเพียงการตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สรั่วไหลเท่านั้น ยังไม่มีการป้องกัน 
การเกิดเพลิงไหม้ หรือถังแก๊สระเบิด ซ่ึงเกิดจากการที่แก๊สร่ัว ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไป คณะผู้วิจัยจะศึกษาวิธีการป้องกัน
จากการที่แก๊สเกิดการรั่วไหลต่อไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

557

 
ภาพที่ 6: การแจ้งเตือนมายังผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟน 

สรุปและอภิปรายผล 
ระบบที่พัฒนาข้ึนการทดสอบระบบอยู่ คือการตรวจวัดในระยะที่ 5 ซม. 10 ซม. และ 15 ซม. ในระยะเวลา 5 วินาที

วัดการอ่านค่าของเครื่องรับรู้ตรวจจับแก๊ส จํานวนระยะละ 30 คร้ัง ผลการทดลองพบว่าระบบตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส
รั่วไหลในห้องครัวสามารถทําการตรวจวัดปริมาณแก๊สได้ถูกต้องดังตารางที่ 1ซ่ึงมีผลการทดลองดังนี้ ระยะการทดลอง 
ท่ี 5 เซนติเมตรมีค่าความถูกต้องเฉลี่ย 76.66% ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 23.33% ระยะการทดลองที่ 10 เซนติเมตร มีค่า
ความถูก ต้อง เฉลี่ ย  70 .00%ค่ าความผิดพลาดเฉลี่ ย  30 .00% และระยะการทดลองที่  15 เซนติ เมตร 
มีค่าความถูกต้องเฉลี่ย 50.00% ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 50.00% เนื่องด้วยการควบคุมการฟุ้งกระจายของแก๊สในอากาศ
ภายในห้องครัวค่อนข้างทําได้ยาก ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจจับ ดังนั้นการทดลองในระยะที่ 5 เซนติเมตร
ซ่ึงเป็นระยะที่ใกล้กับการฟุ้งกระจายของแก๊สมากท่ีสุด มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดแก๊สมากกว่าระยะที่ 10 และ 15 เซนติเมตร 
อีกท้ังการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศเวลาปัจจุบันมีความแม่นยําของค่าข้อมูล สามารถนํามาแสดงผล 
ผ่านทางหน้าเว็บเพจ บันทึกข้อมูลท่ีได้ลงในฐานข้อมูล และสามารถทําการแจ้งเตือนมายังผู้ใช้ได้ในกรณีปริมาณแก๊ส 
และอุณหภูมิมากกว่าค่าท่ีกําหนดสอดคล้องกับ นิคม ลนขุนทด (2557) ซ่ึงใช้การแจ้งเตือนด้วยระบบเอสเอ็มเอส  
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ในงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพกว่าเพราะเป็นการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟน 
อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบค่าข้อมูลการรั่วไหลของแก๊ส อุณหภูมิและความชื้นในเวลาปัจจุบันได้แบบเรียลไทม์ 
เพ่ือความปลอดภัยในครัวเรือน ชีวิต และทรัพย์สินได้มากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

การทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองแบบปิด นั่นคือ ไม่มีการกระแสลมรบกวน ดังนั้น หากต้องการนําไปใช้งานจริง
จําเป็นต้องมีการตรวจสอบทิศทางของลมหรือหากต้องการประสิทธิภาพมากขึ้นอาจมีการเพิ่มจุดในการตรวจจับ 
นอกจากนั้นแล้วตัวตรวจวัดอุณหภูมิท่ีได้ยังเป็นตัวที่ใช้ท่ัวไป ซ่ึงจากการทดลองยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง จึงควรจะหา
ตัวท่ีมีความเสถียรภาพกว่านี้ การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สรั่วไหลเท่านั้น ยังไม่มีการป้องกัน 
การเกิดเพลิงไหม้ หรือถังแก๊สระเบิด ซ่ึงเกิดจากการที่แก๊สรั่ว ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไป คณะผู้วิจัยจะศึกษาวิธีการป้องกัน
จากการที่แก๊สเกิดการรั่วไหลต่อไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
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การควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
Remote Control System of Electrical Devices using Short Message via 

Mobile Network  
ประภากรณ์ ทาทราย, สุภาพร นามวงค์, อวยไชย อินทรสมบัติ, ธานิล ม่วงพูล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการนําเสนอระบบควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าระยะไกลด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่าย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงสร้างของระบบประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ (1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (2) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และ (3) โมดูล GSM/GPRS SIM900 ผู้ใช้ส่งข้อความสั้นไปบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางโมดูล GSM จากนั้นทํา 
การประมวลผลคําสั่ง เพื่อดําเนินการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ระบบยังสามารถตรวจสอบสถานะของ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะนั้นได้ โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งข้อความสั้นผ่านโมดูล GSM ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ 
ผู้ใช้ การทดสอบแบ่งเป็นสองกรณี คือ การส่งข้อความสั้นสําหรับการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า และการตรวจสอบสถานะ 
เครื่องใช้ โดยทั้งสองกรณีถูกทดสอบกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 4 ชนิดๆ ละ 10 คร้ัง ผลการทดลองพบระบบให้ผลถูกต้องคิดเป็น 
100% ในทั้งสองกรณี  
คําสําคัญ : ข้อความสั้น, โมดูล จีเอสเอ็ม 900, ไมโครคอนโทรลเลอร์, เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 
Abstracts 

This paper presented the remote control system of electrical devices using short message 
(SMS) via mobile network. This system consisted of three parts: mobile phone, microcontroller and 
GSM module. The user sent SMS to microcontroller via GSM module. Microcontroller processed 
command to controlling the devices. Furthermore, the system could receive the data from 
microcontroller andreport the devices status via GSM module to the mobile phone.  The experiment 
was divided into two cases, controlling and reporting the status of the electrical devices. Both cases 
on the 4 electrical devices were tested with 10 times for each device. The result showed that the 
performance of both cases was excellent with 100%. 
Keywords : short message service, module GSM 900, microcontroller, mobile network 

 
บทนํา 
 ในยุคปัจจุบันคงจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีไม่มีความจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ เพราะทุกคนล้วนใช้เทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงการเข้า
นอน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ชีวิตประจําวันมีแต่
ความเร่งรีบต้องแข่งขันกับเวลา การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่
นอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานแล้วยังช่วยย่นระยะเวลาทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้สั้นลงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนที่สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทั่วถึงจากทุกหนทุกแห่ง (Any 
Information) ทุกเวลา (Any Time) และทุกสถานที่ (Any Place) จึงอาจจะกล่าวได้ว่าระบบการสื่อสารเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ (ธานิลม่วงพูล และคณะ,2559)ยิ่งระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการพัฒนาให้
ทันสมัยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทั้งรูปแบบ wifi, 3G, 4G จากการสํารวจของสมาคมโฆษณาดิจิทัล
(ประเทศไทย) Digital Advertising Association (Thailand) หรอื DAAT ร่วมกับเว็บไซต์ MarketingOops.comได้
สํารวจภาพรวมและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่าประชากรของประเทศไทย มีจํานวน 68.1 
ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 38 ล้านคน ในจํานวนนี้มีการใช้บริการเครือข่าย 4G จํานวน 10.8 ล้านเลขหมาย 
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การควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
Remote Control System of Electrical Devices using Short Message via 

Mobile Network  
ประภากรณ์ ทาทราย, สุภาพร นามวงค์, อวยไชย อินทรสมบัติ, ธานิล ม่วงพูล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการนําเสนอระบบควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าระยะไกลด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่าย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงสร้างของระบบประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ (1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (2) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และ (3) โมดูล GSM/GPRS SIM900 ผู้ใช้ส่งข้อความสั้นไปบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางโมดูล GSM จากนั้นทํา 
การประมวลผลคําสั่ง เพื่อดําเนินการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ระบบยังสามารถตรวจสอบสถานะของ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะนั้นได้ โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งข้อความสั้นผ่านโมดูล GSM ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ 
ผู้ใช้ การทดสอบแบ่งเป็นสองกรณี คือ การส่งข้อความสั้นสําหรับการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า และการตรวจสอบสถานะ 
เครื่องใช้ โดยทั้งสองกรณีถูกทดสอบกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 4 ชนิดๆ ละ 10 คร้ัง ผลการทดลองพบระบบให้ผลถูกต้องคิดเป็น 
100% ในทั้งสองกรณี  
คําสําคัญ : ข้อความสั้น, โมดูล จีเอสเอ็ม 900, ไมโครคอนโทรลเลอร์, เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 
Abstracts 

This paper presented the remote control system of electrical devices using short message 
(SMS) via mobile network. This system consisted of three parts: mobile phone, microcontroller and 
GSM module. The user sent SMS to microcontroller via GSM module. Microcontroller processed 
command to controlling the devices. Furthermore, the system could receive the data from 
microcontroller andreport the devices status via GSM module to the mobile phone.  The experiment 
was divided into two cases, controlling and reporting the status of the electrical devices. Both cases 
on the 4 electrical devices were tested with 10 times for each device. The result showed that the 
performance of both cases was excellent with 100%. 
Keywords : short message service, module GSM 900, microcontroller, mobile network 

 
บทนํา 
 ในยุคปัจจุบันคงจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีไม่มีความจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ เพราะทุกคนล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงการเข้า
นอน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ชีวิตประจําวันมีแต่
ความเร่งรีบต้องแข่งขันกับเวลา การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่
นอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานแล้วยังช่วยย่นระยะเวลาทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้สั้นลงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนที่สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทั่วถึงจากทุกหนทุกแห่ง (Any 
Information) ทุกเวลา (Any Time) และทุกสถานที่ (Any Place) จึงอาจจะกล่าวได้ว่าระบบการสื่อสารเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ (ธานิลม่วงพูล และคณะ,2559)ยิ่งระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการพัฒนาให้
ทันสมัยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทั้งรูปแบบ wifi, 3G, 4G จากการสํารวจของสมาคมโฆษณาดิจิทัล
(ประเทศไทย) Digital Advertising Association (Thailand) หรอื DAAT ร่วมกับเว็บไซต์ MarketingOops.comได้
สํารวจภาพรวมและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่าประชากรของประเทศไทย มีจํานวน 68.1 
ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 38 ล้านคน ในจํานวนนี้มีการใช้บริการเครือข่าย 4G จํานวน 10.8 ล้านเลขหมาย 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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(สมาคมโฆษณาดิจิทัล,2560) ดังนั้นผู้ใช้จึงเอาโทรศัพท์มือถือมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการทํางานในด้านต่างๆ
มากยิ่งขึ ้นข้อความสั ้น เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ ่งที ่ใช ้ควบคู ่ไปกับโทรศัพท์ ซึ ่งเป็นการส่งข้อความสั ้นผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่การใช้งาน SMS มี 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) การนํามาใช้ในวงการตลาด (2) เพื่อพูดคุย เสนอความ
คิดเห็น (3) ใช้เป็นเครื่องมือเตือนภัย และ (4) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย (จินตนาภรณ์ 
นาคสัมพันธ์, 2551) 
 จากปัญหาความเร่งรีบไปทํางานจนอาจจะลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ที่บ้านแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้และ
บวกกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนําโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความสั้นไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ผ่านโมดูล GSM/GPRS SIM900 เพื่อตรวจสอบสถานะ การใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะนั้น ผู้ใช้สามารถปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในกรณีท่ีลืมปิด ซ่ึงจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการศึกษาข้อมูลการ เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ข้อความสั้น จึงได้นําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิด-ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นแนวทางการวิจัย ดังนี้ 
 ธนวินท์ ทิพย์ธารไลย (2553) พัฒนาระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีเว็บโดยนําเอาเทคโนโลยี
วงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์มาผสมผสารกับเทคโนโลยีทางด้านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในระยะ
ทางไกลๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 สามารถ ยืนยงพานิช (2559) พัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ระบบควบคุมการ เปิด-
ปิดไฟด้วย Wi-Fi ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ การทํางานประกอบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ arduinoทําหน้าท่ีควบคุมการ
เปิดปิดอุปกรณ์ และ เว็บเบราเซอร์ ส่งสัญญาณคําสั่งให้กับบอร์ด arduinoผ่านโมดูลวายฟาย 
 ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ (2559) มีการพัฒนาโดยการใช้เสียงเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นการ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอย์ท่ีสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ การพัฒนาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่เป็นโทรศัพท์แอนดรอยด์ และส่วนของบอร์ดอาร์ดูไอโนทั้งสองส่วนนี้เชื่อมต่อโดยอาศัยบลูธูท 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบ 

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบควบคุมการ เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยข้อความส้ันผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
จึงได้รวบรวมข้อมูลการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ ดังนี้  
 1.1 บอร์ด Arduino 

เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลท้ังด้าน 
Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษา 
ท้ังนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วยความง่ายของบอร์ด 
Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ (คณุากร สีหนู และคณะ,2560) 
 1.2 GSM SIM900 

เป็นอุปกรณ์หลัก ซ่ึง SIM 900 เป็นโมดูลสื่อสารระบบ GSM/GPRS ขนาดเล็ก รองรับระบบสื่อสาร GSM 
ความถ่ี 850/900/1800/1900MHz โดยนํามาใช้ในการรับส่งสัญญาณแบบ SMS 

 

2. ขั้นวิเคราะห์ระบบ 
 วิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ท่ีสามารถทํางานสําหรับ ระบบการควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้น

ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือกําหนดโครงสร้างการทํางานของระบบได้ดังนี้ แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 : โครงสร้างของระบบ 

จากภาพท่ี 1 หลักการทํางานเมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความสั้นไปบอร์ดควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ด้วยการประมวลผลคําสั่งจากข้อความสั้นที่ส่งมา และทําตามคําสั่งที่ได้รับจากการวิเคราะห์อุปกรณ์การใช้งาน การ
เชื่อมต่อระบบระหว่างโทรศัพท์และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ คณะผู้วิจัยใช้โมดูล จีเอสเอ็ม 900 ส่วนบอร์ดควบคุมใช้
บอร์ดArduinoการเขยีนโปรแกรมควบคุมจะใช้ภาษาซี ผ่าน ArduinoIDE 

3. ขั้นการออกแบบ 
 การออกแบบโครงสร้างของระบบควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่ึงประกอบด้วย (1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความสั้นเพื่อเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจสอบสถานะ ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า (2) โมดูล GSM SIM 900 เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (3) บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงงานวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เลือกบอร์ดอาร์ดูไอโนเป็นตัวกลางคอยควบคุมระบบ และ(4) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ในบ้าน แสดงดังภาพที่ 2  
 

 
 

ภาพที่ 2 :หลักการทํางานของอุปกรณ์ 

 

 

 

 

ส่วนควบคุมและสื่อสารกับผู้ใช้ 

1. ส่วนนําเข้า 2.โมดูล GSM SIM 900 

3.บอร์ดอาร์ดูไอโน 

4เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในบ้าน 

ผู้ใช้งาน 

ส่ง smsคําสั่งไป บอร์ดควบคุมการ 
เปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2. ขั้นวิเคราะห์ระบบ 
 วิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ท่ีสามารถทํางานสําหรับ ระบบการควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้น

ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อกําหนดโครงสร้างการทํางานของระบบได้ดังนี้ แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 : โครงสร้างของระบบ 

จากภาพท่ี 1 หลักการทํางานเมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความสั้นไปบอร์ดควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ด้วยการประมวลผลคําสั่งจากข้อความส้ันที่ส่งมา และทําตามคําสั่งท่ีได้รับจากการวิเคราะห์อุปกรณ์การใช้งาน การ
เชื่อมต่อระบบระหว่างโทรศัพท์และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ คณะผู้วิจัยใช้โมดูล จีเอสเอ็ม 900 ส่วนบอร์ดควบคุมใช้
บอร์ดArduinoการเขยีนโปรแกรมควบคุมจะใช้ภาษาซี ผ่าน ArduinoIDE 

3. ขั้นการออกแบบ 
 การออกแบบโครงสร้างของระบบควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่ึงประกอบด้วย (1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความสั้นเพื่อเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจสอบสถานะ ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า (2) โมดูล GSM SIM 900 เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (3) บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงงานวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เลือกบอร์ดอาร์ดูไอโนเป็นตัวกลางคอยควบคุมระบบ และ(4) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ในบ้าน แสดงดังภาพที่ 2  
 

 
 

ภาพที่ 2 :หลักการทํางานของอุปกรณ์ 

 

 

 

 

ส่วนควบคุมและสื่อสารกับผู้ใช้ 

1. ส่วนนําเข้า 2.โมดูล GSM SIM 900 

3.บอร์ดอาร์ดูไอโน 

4เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในบ้าน 

ผู้ใช้งาน 

ส่ง smsคําสั่งไป บอร์ดควบคุมการ 
เปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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จันทบุรี 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

562

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบระบบโดยแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การทดสอบการทํางาน

ของฮาร์ดแวร์ (2) การทดสอบเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้น และ (3) การตรวจสอบสถานะการทํางานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงผลการทดสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ผลการทดสอบการทํางานของฮาร์ดแวร์ 
 ผลการพัฒนาในส่วนของฮาร์ดแวร์ แสดงดังภาพที่ 3  
 

 
 
   (ก) การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม   (ข) การทดสอบการทํางานของระบบ 

ภาพที่ 3 : ผลการทดลองด้านฮาร์ดแวร์ 
 จากภาพที่ 3 แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในภาพ (ก) แสดงการเชื่อมต่อระหว่างโมดุล GSM SIM 900 
กับบอร์ดอาร์ดูไอโนและรีเลย์เพื่อควบคุมการทํางาน ซ่ึงผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทํางานตามข้อความสั้นที่ส่งให้
บอร์ดอาร์ดูไอโนประมวลผลแปลคําสั่งและสั่งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานตามคําสั่ง แสดงดังภาพ (ข) 
2. ผลการทดสอบเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้น 

ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้ระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ทําการ
ทดสอบคําสั่งทั้งหมด 10 ครั้ง พร้อมเก็บผลลัพธ์ แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 : ผลการทดลองการตรวจสอบการทํางานของระบบ 
 

อุปกรณ์ไฟฟ้า เปิด (10 ครั้ง) ปิด(10 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 
1. พัดลม 10 10 100 
2. กาต้มน้ําไฟฟ้า 10 10 100 
3. ไฟหน้าบ้าน 10 10 100 
4. โทรทัศน์ 10 10 100 
5. เครื่องใช้ไฟฟ้าท้ังหมด 10 10 100 
6. ตรวจสอบสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้า 10 10 100 

รวม 60 60 100 

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าผลการทดสอบการทํางานของระบบ ซ่ึงจะดําเนินการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 4 ชนิด ได้แก่ พัดลม กาต้มน้ําไฟฟ้า ไฟหน้าบ้าน และโทรทัศน์ สั่งงานด้วยข้อความสั้นเพื่อเปิดอุปกรณ์ละ 10 ครั้ง 
ปิดอุปกรณ์ละ 10 ครั้ง เปิดทุกอุปกรณ์ 10 คร้ัง ปิดทุกอุปกรณ์ 10 ครั้ง และตรวจสอบสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้า 10 ครั้ง 
รวมการทดลองครั้งนี้ 120 ครั้ง ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถทํางานตามคําสั่งได้ร้อยละ 100 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

563

3. ผลการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  คําสั่งควบคุมการทํางานของข้อความส้ันที่ส่งด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้บอร์ดอาร์ดูไอโนแปลความหมายของ
คําสั่งและควบคุมการทํางานตามคําสั่งที่ได้รับ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 : ความหมายของข้อความสั้น 

คําสั่งข้อความสั้น ความหมายของ sms 
cs เช็คสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้า (csย่อมาจากCheck status) 
op เปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท้ังหมด (op ย่อมมาจาก open) 
sd ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท้ังหมด  (sdย่อมาจาก shuts down) 
f0 สั่งปิดพัดลม  (f ย่อมาจาก fan) 
f1 สั่งเปิดพัดลม (f ย่อมาจาก fan) 
k0 สั่งปิดกาต้มน้ําไฟฟ้า  (k ย่อมาจาก kettle) 
k1 สั่งเปิดกาต้มน้ําไฟฟ้า  (k ย่อมาจาก kettle) 
l0 สั่งปิดไฟหน้าบ้าน  (l ย่อมาจาก light) 
l1 สั่งเปิดไฟหน้าบ้าน (l ย่อมาจาก light) 
t0 สั่งปิด TV  (t ย่อมาจาก television) 
t1 สั่งเปิด TV  (t ย่อมาจาก television) 

 จากตารางที่ 2 แสดงคําสั่งจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งข้อความสั้นให้บอร์ดอาร์ดูไอโนแปลความหมาย
ของคําสั่งและควบคุมการทํางาน และระบบจะส่งสถานะการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดให้กับผู้ใช้ได้ทราบ แสดง
ดังภาพที่ 4  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(ก) เปิดอุปกรณ์ท้ังหมด   (ข) ปิดอุปกรณ์ท้ังหมด (ค) เปิดเฉพาะพัดลมและกาต้มน้ํา(ง) เปิดเฉพาะไฟและทีวี 

ภาพที่ 4 : การทดสอบการส่งข้อความสั้นสั่งงานเปิด-ปิด และแสดงสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าระยะไกลด้วยข้อความสั้นผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยโทรศัพท์เคลื่อนจะส่งข้อความสั้นไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านโมดูล GSM/GPRS SIM 900 เพื่อประมวลผล
คําสั่งให้ดําเนิน เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะนั้นได้ ในการทดสอบ
ระบบ คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบการทํางานของระบบ ด้วยการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 ชนิด ได้แก่ 
พัดลม กาต้มน้ําไฟฟ้า ไฟหน้าบ้าน และโทรทัศน์ สั่งงานด้วยข้อความสั้นเพื่อเปิดอุปกรณ์ละ 10 ครั้ง ปิดอุปกรณ์ละ 10 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ครั้ง เปิดทุกอุปกรณ์ 10 คร้ัง ปิดทุกอุปกรณ์ 10 คร้ัง และตรวจสอบสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้า 10 คร้ัง รวมการทดลองครั้งนี้ 
120 ครั้ง ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถทํางานตามคําสั่งได้ร้อยละ 100แสดงดังตารางที่ 1 จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบ
สามารถอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งาน ในกรณีท่ีผู้ใช้งานอยู่นอกบ้าน หรืออยู่ต่างจังหวัด และยังช่วย
ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด อันเกิดจากการลืมปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้านอีกด้วย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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การพัฒนาระบบควบคุมกลอนประตดู้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเทคโนโลยคีลาวด ์
The Development of the Door Lock Control System using Microcontrollers 

and Cloud Technology
พัทธนันท์  ตาต๊ะ, อดิศักดิ์  แก้วบัวดี, อวยไชย  อินทรสมบัติ, ธานิล  ม่วงพูล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้นําเสนอการพัฒนาระบบควบคุมกลอนประตูด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์
ระบบนี้ประกอบด้วย เครื่องรับรู้ประตูสําหรับตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดประตู เซอร์โวมอเตอร์สําหรับควบคุมการเลื่อนกลอน
ประตูเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดโหนดเอ็มซียู (NodeMCU) เพื่อประมวลผลคําสั่งในการสั่งงานควบคุมตามเงื่อนไข หากประตู
ถูกล็อกแล้วมีการงัดประตูระบบจะส่งเสียงแจ้งเตือนทางลําโพงและสมาร์ตโฟนการควบคุมการเปิด-ปิดกลอนประตูได้ท้ัง 
3 ระบบ คือ สวิตช์เว็บเบราว์เซอร์ และสมาร์ตโฟนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ระบบยังสามารถแสดงสถานะการล็อกของ
ประตูบนเว็บเบราว์เซอร์ด้วยเน็ตพาย (Netpie) เช่นกัน การทดสอบระบบด้วยการนําอุปกรณ์ไปติดต้ังแล้วทําการเปิด-ปิด
กลอนประตูท้ัง 3 ระบบ จํานวน 10 คร้ังต่อระบบ และทดสอบการพยายามงัดประตูเป็นจํานวน 10 ครั้ง เพื่อทดสอบการ
แจ้งเตือน ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถเปิด-ปิดกลอนประตูได้ทุกครั้งทั้ง 3 ระบบคิดเป็นร้อยละ 100 และแจ้งเตือน
เม่ือมีการงัดประตูท้ังทางเสียงและสมาร์ตโฟนคิดเป็นร้อยละ 100 
คําสําคัญ: โหนดเอ็มซียู, เทคโนโลยีคลาวด์, อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง, เน็ตพาย 
 

Abstracts 
 

 This paper presented the development of a door lock control system using microcontroller 
and cloud technology. This system consisted of three parts, (1) door sensors for checking door status 
(2) servomotor for opening and closing the door connected to Microcontroller board (3) NodeMCU for 
processing commands, when the door was locked and then it was broken, the system would ring on 
the speaker and send a notification to the smartphone. In addition, the system could also control the 
opening and closing the door lock system. The system was implemented with three methods (1) 
switch system (2) web browser and (3) the smartphone with Line Application. The door lock status 
could also be displayed on Netpie, the webbrowser. The experiment was tested with installing the 
systems on the door. The testing was to open-close the door 10 times with switch, web browser and 
smart phone systems. Another testing was to break the door 10 times to check the notification 
systems. The result showed that the system could open-close the door with 100% in the three 
methods. In case of breaking the door, the system could generate alarm and send message with 100%. 
Keywords: NodeMCU, Could, Internet of Things, NETPIE 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสําหรับการเปิด-ปิดประตูมีหลากหลายรูปแบบ เช่น คีย์การ์ด รีโมทคอนโทรล และคีย์แพด 
เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นประตูท่ีใช้แม่เหล็กล็อก ซ่ึงมีข้อเสียคือ ขณะระบบไฟฟ้าขัดข้อง แม่เหล็กจะไม่ทํางานประตูจะไม่
สามารถล็อกประตูได้ ในส่วนของระบบคีย์การ์ดท่ีใช้ตามประตูหอพัก หากสูญหายจะทําให้ไม่สามารถเข้าหอพักได้ในเวลา
นั้น จึงไม่สะดวกในการนํามาใช้ในบ้านเรือน อีกทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการล็อกประตูในระบบต่างๆ มีความยุ่งยากในการติดต้ัง 
เพราะต้องเปลี่ยนชุดล็อกประตูของเดิมออก และระบบล็อกประตูท่ีใช้ยังไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยหากมี          
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ผู้บุกรุกงัดประตู และในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทําอะไร อยู่ท่ีไหน           
สิ่งต่างๆ มักเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเสมอ  
 งานวิจัยนี้ทางคณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะจัดการควบคุมการเปิด-ปิดกลอนประตูผ่านระบบคลาวด์ด้วยการ
ใช้เน็ตพาย (Netpie) ท่ีเป็นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Thing) ในการสนับสนุนการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) เพื่อสั่งงานไปยังเซอร์โวมอเตอร์
(Servomotor) เพื่อทําการดึงกลอนประตูทําให้สะดวกมากขึ้นไม่เสียเวลา ไม่ต้องกังวลเวลาลืมหรือทําลูกกุญแจหาย หรือ
แม้แต่การลืมล็อกประตูและยังมีการแจ้งเตือนความปลอดภัยทางเสียงลําโพงและส่งข้อความแจ้งเตือนทาง                
แอปพลิเคชันไลน์ (Line application) ทางสมาร์ตโฟน (Smart phone) ของผู้ใช้งานหากประตูถูกงัดหรือถูกเปิดด้วยวิธี
ท่ีไม่ถูกต้อง 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมกลอนประตูด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ 
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมกลอนประตูด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ 
 
วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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เครือข่ายเพ่ือส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือ เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวในที่พักบ้านเรือนอาศัย โดยแยกเป็น 
3 ส่วนในการพัฒนา 1. โทรศัพท์มือถือ 2. เครื่องให้บริการ 3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ มือถือทําหน้าท่ีในการรับข้อมูลใน
การแจ้งเตือนจากบ้าน อุปกรณ์ท่ีคอบคลุมจะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ีทําการควบคลุมอยู่ในบ้านเชื่อมต่อไปยังเครื่อง
ให้บริการ เพื่อทําการรับและส่งข้อมูลไปยังมือถือซ่ึงมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาข้ึน 
 นนท์ปวิธ นุชโพธิ์ และนายอรรนพ ไชยเรือน (2557) ได้ออกแบบระบบเปิดประตูด้วยโทรศัพท์ระบบ 
แอนดรอยด์มาใช้เปิดประตู โดยการโทรเข้าด้วยหมายเลขโทรศัพท์ท่ีกําหนดและสั่งงานด้วยระบบบลูทูธ ผ่านทาง 
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ท่ีเขียนขึ้นเพื่อสั่งงานบอร์ดอาดูไอโน่ ให้สั่งโซลินอยด์ทํางานเพื่อทําการดึงลูกบิด และหาก
โทรศัพท์แบตเตอร์รี่หมดยังสามารถที่จะใช้กุญแจเปิดประตูเดิมได้ตามปกติซ่ึงมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา
และพัฒนาข้ึน 
 นฤเทพ สุวรรณธาดา (2558) พัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เสียงและระบบรายงานผู้ใช ้ผ่าน 
อินเทอร์เน็ต เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์์ ผู้ใช้สามารถเปิดประตูโดยใช้เสียงเคาะเป็นรหัสผ่าน 
นอกจากนี้ระบบยังสามารถรายงานผู้ใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยการส่งอีเมล์ หลักการทํางานของระบบจะอาศัยการ
เคาะเป็นจังหวะที่กําหนดไว้ เพื่อให้เครื่องรับรู้จังหวะการเคาะรับค่าเสียงไปยังอาดูไอโน่ เพื่อทําการส่ังเซอร์โวมอเตอร์ใน
การขับลูกบิดกลอนประตูให้เปิด และส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน  
2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 2.1 Internet of Things (IoT) 
  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things ) หมายถึง การที่สิ่งต่างๆถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลก
เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต ทําให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้แรงงานเครื่องมือต่างๆ ผ่านทางโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต ดังเช่น การเปิด-ปิดเครื่องมือเคร่ืองใช้กระแสไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์
ทางการเกษตร เครื่องใช้สอยในชีวิตประจําวันต่างๆ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (ธานิลม่วงพูล และคณะ, 2559) 
 2.2 NETPIE 
  NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) คือคลาวด์แพลตฟอล์ม (Cloud Platform) ท่ีถูก
ออกแบบและพัฒนาข้ึน เพื่ออํานวยให้เกิดการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)  
ช่วยให้อุปกรณ์สามารถคุยกันได้โดยผู้พัฒนาไม่ต้องกังวลว่าอุปกรณ์นั้นจะอยู่ท่ีใด รองรับการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ต่างๆ 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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เช่น Arduino, Raspberry Pi, ESP8266 ให้บริการโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (พนิดา
พงษ์ไพบูลย์, 2559 : ออนไลน์) 
 2.3 Line 
  Line API (Application Programming Interface) เป็นบริการของแอปพลิเคชันไลน์ มีหน้าท่ีทําการสื่อสาร
ให้บริการสําหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นการสื่อสารแบบสองฝ่าย จะส่งและรับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และ              
แอปพลิเคชันไลน์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของไลน์สามารถส่งและรับข้อความกับผู้ใช้ท่ีเป็นเพื่อนกับบัญชีท่ีใช้งานและสามารถ
เพิ่มเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อส่งข้อความได้เช่นกัน (ศุภกิจ นพพรชัย, 2560: ออนไลน์) 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบ 
 จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพัฒนาระบบควบคุมกลอนประตูด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์หลักการทํางานของ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์การทํางาน เซอร์โวมอเตอร์ หลักการส่งข้อมูล 
การใช้งานเน็ตพาย จากหนังสือและบทความที่เกี่ยวข้องจึงได้รวบรวมข้อมูลการทํางานของอุปกรณ์และเครื่องรับรู้ต่างๆ   
ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่สําคัญ ดังนี้ 
 1.1 โหนดเอ็มซียู (Node MCU) 
  NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจคเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) ท่ีประกอบด้วยชุดเครื่องมือบนตัวบอร์ด (Development Kit) และชุดโปรแกรมพื้นฐานบนบอร์ด (Firmware 
Kit) ท่ีสามารถใช้งานได้ฟรีทําให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมาพร้อมกับโมดูลเครือข่ายไร้สายไวไฟ (WiFi) ไว้ใช้เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาคือภาษาซีจึงทําให้ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอาดูไอโน่ ไอดีอี ได้ (ธานิลม่วงพูล และ
คณะ, 2559) 
 1.2 เซอร์โวมอเตอร์ (Servomotor) 
  เซอร์โวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ท่ีมีการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวเอง (State) ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการ
หมุน เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุมเคร่ืองจักรกล หรือระบบการทํางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุม
ความเร็ว (Speed) ควบคุมแรงบิด (Torque) ควบคุมแรงตําแหน่ง (Position) ระยะทางในการเคลื่อนที่ (Position 
Control) ของตัวมอเตอร์ได้ โดยให้ผลลัพธ์ตามความต้องการที่มีความแม่นยําสูง (ณโม ปี่ทอง, 2557) 
 1.3 สวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic switch) 
  สวิตช์แม่เหล็ก อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด-ปิดประตูประกอบด้วยอุปกรณ์แม่เหล็กสองชิ้น ชิ้นหนึ่งติดต้ังท่ีวงกบ
ประตูซ่ึงอยู่ประจําท่ีและอีกชิ้นหนึ่งติดอยู่ท่ีบานประตู ใช้ในการตรวจสอบการล็อกประตูและประยุกต์ใช้งานอื่นๆได้อีก
มากตัวอุปกรณ์จะส่งสัญญาณเป็นดิจิทัลหากมีแม่เหล็กติดกันจะส่งสัญญาณพัลส์ (Pulse) สภาวะไฮ (High) และสัญญาณ
พัลส์ สภาวะโล (LOW) หากแม่เหล็กหลุดออกจากกัน (นนท์ปวิธ นุชโพธิ์ และคณะ, 2557) 
2. การออกแบบ 
 การออกแบบโครงสร้างของระบบควบคุมการเปิด-ปดิกลอนประตูผ่านระบบคลาวด์ แสดงดังภาพที่ 1 โดยคําสั่ง
งานโดยตรงจะสั่งจากสวิทช์ไปท่ีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทําการเปิด-ปิดกลอนประตู ส่วนคําสั่งจากเว็บเบราว์เซอร์
และสมาร์ตโฟนคําสั่งจะถูกส่งไปยังเน็ตพาย เพื่อสั่งงานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ทําการเปิด-ปิดกลอนประตู และจะ
ส่งค่าคําสั่งผ่านเครือข่ายไร้สายไปยังเน็ตพาย เพื่อจะนําค่าข้อมูลที่ได้มาแสดงสถานะการทํางาน เพื่อทําการแจ้งเตือนเมื่อ
กลอนประตูถูกงัดหรือเปิดผิดวิธี และแสดงผลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันและสมาร์ตโฟน 

ภาพที่ 1 การทํางานของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนควบคุมการสั่งงานระบบสามารถสั่งงานได้ 3 
ระบบ คือสั่งงานผ่านทาง เน็ตพาย, แอปพลิเคชันไลน์ได้ท้ังทางเว็บเบราว์เซอร์หรือสมาร์ตโฟน และสวิทช์จากการกดปุ่ม 
คําสั่งทั้งหมดจะถูกส่งไปยังส่วนประมวลผลกลางผ่านเครือข่ายไร้สายบนเน็ตพาย 2) หน่วยประมวลผลกลาง เป็นส่วนที่
ประมวลผลคําสั่งที่สั่งมาเพื่อทําการเปิด-ปิดกลอนประตูตามคําสั่ง แสดงสถานะของการทํางานของกลอนประตู และแสดง
สถานะการบุกรุก 3) ส่วนแสดงผลการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนระยะใกล้ด้วยการส่งเสียงดังทางลําโพงและแจ้งเตือน
ระยะไกลมายังสมาร์ตโฟนเป็นส่วนที่รอรับการแจ้งเตือนจากระบบกรณีท่ีประตูถูกงัดหรือเปิดผิดวิธี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

568

 
 
 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบโครงสร้างของระบบ 
ผลการวิจัย 
1. ผลการทดลองด้านฮาร์ดแวร์ 
 จากท่ี 2 ภาพ (ก) การทดลองนําอุปกรณ์ไปติดต้ังเสริมกับกลอนประตู สรุปผลกลอนมีความแข็งแรงในระดับ
หนึ่ง และระยะเครื่องรับรู้ประตูท่ีติดตั้งจับสัญญาณได้ดี ไฟสีเขียวแสดงสถานการณ์ทํางานของอุปกรณ์และภาพ (ข) ผล
การทดลองการเปิดประตูไว้และสั่งล็อกกลอนประตูของอุปกรณ์ อุปกรณ์จะแจ้งเตือนการล็อกด้วยการส่งสัญญาณเสียง
และส่งข้อความทางสมาร์ตโฟน สถานะไฟจะขึ้นสีแดง 

 

 
 

(ก) การติดต้ังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (ข) ไฟสถานะการแจ้งเตือนการล็อกประตูผิดวิธี 
  

ภาพที่ 2 การติดต้ังอุปกรณ์กับประตู 
 

2. ผลการทดลองด้านซอฟต์แวร์ 
 จากภาพท่ี 3 ภาพ (ก) ผลการทดลองการสั่งงานบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ผ่านเน็ตพาย ทดลองเมื่อกดปุ่ม on 
สถานะการกดปุ่มจะแสดงคําว่า on และเมื่อกลอนประตูทํางานจะแสดงสถานะกลับมาว่า on ตามคําสั่งที่สั่งไปเพื่อแสดง
สถานะกลอนประตูทํางานแบบเรียลไทม์ และภาพ (ข) ผลการทดลองสั่งงานบนแอปพลิเคชันไลน์ จากการทดลองเมื่อ
พิมพ์คําสั่งที่ตั้งไว้ คือคําว่า lock:on กลอนประตูจะทําการเปิด เมื่อพิมพ์คําสั่งว่า lock:off กลอนประตูจะปิด 

   การควบคุม                 การประมวลผล               การแจ้งเตือน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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(ก) การควบคุมผ่านเน็ตพาย                (ข) การควบคุมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

ภาพที่ 3 การควบคุมระบบเปิด-ปิดกลอนประตู 
 
3. ผลการทดลองการแจ้งเตือนมายังสมาร์ตโฟน 
 จากการทดลองเมื่อกลอนประตูถูกล็อกอยู่แต่เครื่องรับรู้ประตูตรวจจับได้ว่าประตูถูกเปิด จะส่งข้อความแจ้ง
เตือนทุกๆ 5 วินาทีมายังแอปพลิเคชันไลน์ บนสมาร์ตโฟนของผู้ใช้งาน แสดงดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 การแจง้เตือนข้อความเมื่อประตูเปิดผิดวิธีผ่าน LINE Notify 
 
4. ผลการทดลองการควบคุมการทํางาน  
 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้ระบบควบคุมการเปิด-ปิดกลอนประตูผ่านระบบคลาวด์เป็นตัวอย่าง จํานวน 10 ครั้ง
โดยส่งคําสั่งเข้าไปควบคุมการเปิด-ปิดกลอนประตูและเช็คสถานะของกลอนประตู ได้ทําการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ พร้อม
เก็บผลลัพธ์ ตามตารางและภาพตัวอย่างในการส่งคําสั่งเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดกลอนประตูได้ผลลพัธ์ดังนี้ 
 จากตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบการสั่งงานควบคุมการเปิด-ปิดกลอนประตูท้ัง 3 ระบบ เป็นจํานวนระบบละ 
10 ครั้ง โดยผลการทดลอง การควบคุมผ่านทาง สวิทช์ ใช้เวลาในการเปิด-ปิดกลอน 1 วินาที, เว็บเบราว์เซอร์เน็ตพาย     
ใช้เวลา 2 วินาที และแอปพลิเคชันไลน์ ใช้เวลา 3 วินาที ได้ครบทุกคร้ังทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 และตารางที่ 2
แสดงการแจ้งเตือนการงัดประตูหรือเปิดประตูด้วยวิธีท่ีไม่ถูกต้อง ได้ทดสอบเป็นจํานวน 10 ครั้ง ผลการทดลอง ระบบ
สามารถแจ้งเตือนได้ทุกครั้งทั้งทางข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ และส่งเสียงดัง (ลําโพง) ใช้เวลาในการแจ้งเตือน 3 วินาที
คิดเป็นร้อยละ 100 เช่นกัน 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ตารางที่ 1 ทดสอบการตอบสนองของระบบเปิด-ปิดกลอนประตู 
 

รายการ เปิด (10 ครั้ง) ปิด (10 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ ใช้เวลา (วินาที) 

1. อุปกรณ์Switch 10 10 100 1 
2. เว็บเบราวเซอร์ ผ่าน NETPIE freeboard 10 10 100 2 

3. สมาร์ตโฟนผ่านLINE Messaging API 10 10 100 3 

รวม 30 30 100  
 
ตารางที่ 2 ทดสอบการแจ้งเตือน 
 

ครั้งที่ แจ้งเตือนผ่าน LINE ส่งสัญญาณเสียง ใช้เวลาการ
แจ้งเตือน 

ผลลัพธ์ของ
ระบบ ทํางาน ไม่ทํางาน ทํางาน ไม่ทํางาน 

1. √  √  3 วินาที 100% 
2. √  √  3 วินาที 100% 
3. √  √  3 วินาที 100% 
4. √  √  3 วินาที 100% 
5. √  √  3 วินาที 100% 
6. √  √  3 วินาที 100% 
7. √  √  3 วินาที 100% 
8. √  √  3 วินาที 100% 
9. √  √  3 วินาที 100% 
10. √  √  3 วินาที 100% 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการทดลองการทํางานของระบบทุกๆ ส่วนแล้วได้ผลออกมาตามขอบเขตงานที่ได้กําหนดไว้ ระบบ
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมการเปิด-ปิดกลอนประตูและตรวจสอบสถานะการล็อกประตูได้
อย่างถูกต้อง อีกท้ังแจ้งเตือนการบุกรุกได้อย่างแม่นยําท้ังระยะใกล้และระยะไกล ระบบควบคุมอุปกรณ์ล็อกประตู
สามารถควบคุมการเปิด-ปิดกลอนประตูได้ท้ังสิ้น 3 ระบบ โดยการควบคุมผู้ใช้สามารถควบได้ท้ังเน็ตพาย และ                 
แอปพลิเคชันไลน์ มาควบคุมได้จากภายนอก หากผู้ใช้ส่งคําสั่งได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ก็จะสามารถควบคุมกลอน
ประตูได้ตามปกติและเมื่ออยู่ในห้องก็จะสามารถใช้สวิตช์เปิด-ปิดกลอนประตูได้เลย เพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
และประหยัดเวลากับผู้นําไปใช้งาน ในกรณีท่ีผู้ใช้งานลืมหรือทํากุญแจประตูหาย และยังช่วยลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาด เนื่องจากลืมปิดประตูขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้านอีกด้วย สอดคล้องกับ ณโม ปี่ทอง (2557) ท่ีมีการพัฒนากลอน
ประตูเพื่อแก้ปัญหาจากการลืมกุญแจไว้ภายบ้าน ด้วยการสั่งงานอุปกรณ์บนโทรศัพท์มือถือได้หรือผ่านหน้าเว็บได้เพื่อเปิด
ประตู ช่วยลดปัญหาจากความเสียหายจากการงัดห้อง และทางผู้จัดทําวิจัยได้มองเห็นถึงความสะดวกในการใช้งานที่
สามารถสั่งด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยคําสั่งเฉพาะไม่ต้องติดต้ังหรือต้ังค่าแอปพลิเคชันใดๆ และความ
ปลอดภัยจึงได้นําเอาการแจ้งเตือนการบุกรุกด้วยการงัดหรือเปิดด้วยวิธีท่ีไม่ถูกต้อง มาแจ้งเตือนทั้งทางลําโพงและ
ข้อความ เพื่อแจ้งตือนให้ผู้ใช้งานทราบ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ข้อเสนอแนะ 
 บทความนี้ได้เน้นหนักไปทางด้านการควบคุมการเปิด-ปิดกลอนประตูผ่านระบบคลาวด์ และได้มองหาอุปกรณ์         
ท่ีเบื้องต้นที่ควรมีบางตัวเข้ามาเพื่อศึกษาและออกแบบกระบวนการทํางานของระบบเพื่อให้เห็นผลการทดลองออกมาจริง 
ซ่ึงสิ่งต่างๆ นั้นสามารถท่ีจะนําไปดัดแปลงและพัฒนาให้มีรูปแบบการเปิด-ปิดกลอนประตูอัตโนมัติด้วยสมาร์ตโฟนแค่
เพียงอยู่ในระยะใกล้กับตัวอุปกรณ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านความเร็วการสั่งงาน                   
ด้านความปลอดภัยความแข็งแรงความทนทานของกลอนประตู ขนาดของอุปกรณ์ และราคาของอุปกรณ์ เพื่อตอบสนอง
กลุ่มผู้ใช้งานให้มากขึ้น 
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การศึกษาเปรยีบเทียบต้นทนุและเวลาก่อสร้างพื้นชั้นสองสําหรับบา้นพักอาศัย 2 ชั้นระหว่าง
ระบบโครงสรา้งพืน้ไร้คานกบัระบบโครงสร้างคานหล่อในที่ –พื้นสําเรจ็รูป 

Comparative Study of Cost and Construction Time to finish the second for to-
storery house between flat slab and Precast slabs on beam system 

สุชาติ อัศวพงษ์เกษม, อเนก เนรมิตครบุรี 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและเวลาก่อสร้างพื้นชั้นสองสําหรับบ้านพัก

อาศัย 2 ชั้นระหว่างระบบโครงสร้างพื้นไร้คานกับระบบโครงสร้างคานหล่อในที่ท่ี -พ้ืนสําเร็จรูป โดยการเปรียบเทียบ
ระบบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ท่ีใช้ระบบโครงสร้างพื้นไร้คานกับระบบโครงสร้างคานหล่อในที่ - พ้ืน
สําเร็จรูป ในด้านต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยการเปรียบเทียบในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นท่ี                  
ใช้ระบบโครงสร้างพ้ืนไร้คานกับระบบโครงสร้างคาน-พ้ืนสําเร็จรูป ท่ีมีขนาดพื้นที่พ้ืนชั้นสองไม่เกิน 100 ตร.ม.และ
จะต้องมีการก่อสร้างในแบบที่คล้ายคลึงกันจํานวนอย่างละ 3 หลังขึ้นไป และพบว่า ระบบการก่อสร้างทั้งสองระบบนี้
มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปของแต่ระบบที่ใช้ในการก่อสร้างพื้นชั้นสองของบ้านพักอาศัย 2 ชั้น อย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบัน คือ ระบบคานหล่อในท่ีแล้วแผ่นพื้นสําเร็จรูป  และการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้การก่อสร้างพื้นชั้น
สองโดยใช้ระบบพื้นไร้คานแบบหล่อในที่นั้นสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างและลดขั้นตอนการทํางานได้ดีกว่า โดยค่า
ก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ งานคอนกรีต จะพบว่าระบบพื้นไร้คานจะถูกกว่าระบบคานหล่อในที่ ประมาณ 
64-67 % ด้วยสาเหตุในเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างที่มีค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้เครื่องจักรหนัก จํานวนวันที่มากกว่า และมี
ค่าใช้จ่ายในการทํางานที่มีขั้นตอนมากกว่าทําให้สูญเสียทรัพยากรในกระบวนการก่อสร้างที่มากกว่า งานเหล็กเสริม 
จะพบว่าในระบบพื้นไร้คานนั้นจะใช้เหล็กเสริมมากกว่าระบบคานหล่อในที่แล้ววางแผ่นพื้นสําเร็จ เล็กน้อย เนื่องจาก
ใช้แผ่นพื้นสําเร็จรูปแทนพื้นหล่อในที่จึงทําให้สามารถลดจํานวนเหล็กพ้ืนลงได้  ต้นทุนในระบบพื้นไร้คานจะสูงกว่า
ประมาณ 2-5% เนื่องจากสาเหตุท่ีระบบพื้นไร้คานจะต้องออกแบบรับแรงเฉือนทะลุท่ีบริเวณหัวเสาโดยใช้เหล็กเสริม
เป็นตัวช่วยในการรับแรงเฉือนทะลุนี้จึงทําให้ใช้เหล็กมากกว่าระบบพื้นที่มีคานเป็นตัวรับน้ําหนัก งานไม้แบบ จะ
พบว่าในระบบคานหล่อในที่จะมีต้นทุนสูงกว่าระบบพื้นไร้คานประมาณ 32% เนื่องมาจากสาเหตุในเรื่อง
กระบวนการทํางานระบบพื้นไร้คานมีรูปแบบท่ีง่ายกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานเกิน 10 รอบการใช้งาน 
คําสําคัญ: งานโครงสร้าง, พ้ืนไร้คาน, ถอดแบบประมาณราคา 

 
Abstract 

 
This research is purposed to compare costs and construction times of the second floor of 

two-story residences between the beamless floor system and the cast-in-situ (casting) beam with 
precast floor. The method was done by comparing the two-story residential construction system 
using the beamless floor system and the casting beam with precast floor system in respect to the 
cost and construction time. The process was completed by the construction of two-story 
dwelling houses using both methods to the second floor of which the area less than 100 square 
meters, given that each methods required at least 3 units or more. It was found that the two 
techniques had varied both the advantages and disadvantages. The well know method in present 
time is the casting beam with precast floor. Due to this study, it indicated that the use of 
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บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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beamless technique could better reduce both the construction costs and work processes. 
Regarding the construction costs, it was divided into 3 categories which were Concrete work, 
Reinforcing steel and Form work (woodworking). As for Concrete work, it was found that the 
beamless floor is approximately less   64-67% than the casting one. This was because the casting 
system needed heavy equipments more number of days and higher costs of work by which it led 
to more wastes occurring in the process. Albeit, Reinforcing steel, it was found that beamless 
syste used more reinforcing steels slightly than the casting one because of less requirement of 
reinforcing steels in pre cast floor. About the cost in beamless method, it was roughly 2-5% higher 
because the beamless system needed to design the shear force which would pierce around the 
area of the head   post, using reinforcing steels to assist soaking up this shear force. This resolved 
to more reinforcing steels than the precast floor. And for woodworking, it was found that casting 
method costed roughly 32% more than beamless one due to the process for beamless method 
was easier and the woods would be used repeatedly more than 10 cycles of the processes. 
Keywords: Structural work, beamless floor, price approximation 
 
บทนํา 

จากการแข่งขันในด้านอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ทําให้ต้นทุนและระยะเวลา
ในการก่อสร้างเป็นปัจจัยสําคัญที่ถูกคํานึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เสมอ รวมกับกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติในการลดการ
ใช้ไม้แบบและลดเศษวัสดุใช้แล้วเป็นขยะที่เกิดจากการก่อสร้างให้ลดน้อยลงจึงทําให้กลายเป็นปัจจัยสําคัญของการ
แข่งขันทั้งด้านต้นทุนและทางด้านการตลาดอีกด้วย 

ผู้ประกอบการต้องปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมให้ได้โดยท่ีต้องทําการศึกษา
แนวทางการทํางานของระบบการก่อสร้างใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน และนํามาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับโครงการของตนโดย
นําเอาข้อดีของระบบการก่อสร้างใหม่มาปรับแก้ข้อเสียในระบบการก่อสร้างของเดิม ( จุติ ใคร่ครวญ, 2551 ) เพื่อให้
ได้ประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ ของโครงการ 

ในการวางแผนระบบการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างแบบใดแบบหนึ่งจะมีผลโดยตรงกับต้นทุนการก่อสร้าง
และระยะเวลาในการก่อสร้างโดยตรง ซ่ึงจะส่งผลต่อผลกําไรและการแข่งขันในตลาดอย่างมาก หากเลือกระบบการ
ก่อสร้างที่เหมาะสมจะทําให้ระยะเวลาการก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามต้องการรวมถึงภาพลักษณ์ของ
โครงการอีกด้วย ( ชนินทร สรรพกิจบํารุง, 2550 ) 

โครงการที่มีการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นจํานวนมากพอที่จะนําแบบพ้ืนไร้คานมาใช้ซํ้ากันหลายๆ ครั้ง
จนได้จุดคุ้มทุน ระบบพื้นไร้คานไม่ค่อยมีการนํามาใช้กับการก่อสร้างขนาดเล็กแต่หากมีจํานวนและแบบท่ีคล้ายคลึง
กันจํานวนมากพอ จะทําให้ลดค่าไม้แบบในการก่อสร้างลดได้รวมไป ถึงการลดระยะเวลาได้อีกแต่นอกจากระบบพื้น
ไร้คาน ยังมีระบบการก่อสร้างแบบใช้ชิ้นส่วนคาน-พ้ืน สําเร็จรูปอีกอย่างที่สามารถนํามาใช้ลดระยะเวลาและต้นทุน
ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2ชั้นที่มีแบบคล้ายๆ กันจํานวนมากพอ งานวิจัยนี้เป็นแนวทางนําเสนอระบบการ
ก่อสร้างที่ผสมผสานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดท่ีทําให้ระยะเวลาการก่อสร้างและต้นทุนลดลงได้ และยังเป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติโดยสามารถลดการใช้ไม้แบบเนื่องจากสามารถนําไม้แบบเหล็กมาใช้ซํ้าๆ กันได้เกิด 3 ครั้ง และเป็น
การลดขยะที่เกิดจากขบวนการก่อสร้างได้อย่างมาก โดยการศึกษานี้จะเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนและเวลาก่อสร้าง
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ระหว่างระบบโครงสร้างพื้นไร้คานกับระบบโครางสร้างชิ้นส่วน พ้ืคาน-พ้ืน สําเร็จรูป โดยศึกษา
จากแบบบ้านแบบเดียวกันใน สถานที่ก่อสร้างเดียวกัน 2 โครงการ โครงการละ 6 หลัง 
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แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ท่ีใช้ระบบโครงสร้างพื้นไร้คานกับระบบโครงสร้าง

คานหล่อกับท่ี - พ้ืนสําเร็จรูป ในด้านต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง 
 

ระเบียบการวิจัย 
ขอบเขตของการศึกษากรณีระบบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย2ชั้นที่ใช้ระบบโครงสร้างพื้นไร้คานกับระบบ

โครงสร้างคาน-พ้ืนสําเร็จรูป ท่ีมีขนาดพื้นที่พ้ืนชั้นสองไม่เกิน 100 ตร.ม.และจะต้องมีการก่อสร้างในแบบที่คล้ายคลึง
กันจํานวนอย่างละ 3 หลังขึ้นไป 

 
ผลการวิจัย 

ระบบการก่อสร้างทั้งสองระบบนี้มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ระบบที่ใช้ในการก่อสร้างพื้นชั้นสอง
ของบ้านพักอาศัย 2 ชั้น อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ ระบบคานหล่อในที่แล้วนําแผ่นพื้นสําเร็จรูปมาวาง  และ
การศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้การก่อสร้างพื้นชั้นสองโดยใช้ระบบพื้นไร้คานแบบหล่อในที่นั้นสามารถลดต้นทุน
การก่อสร้างและลดขั้นตอนการทํางานได้ดีกว่า  ค่าก่อสร้างในการศึกษาครั้งนี้ถูกแบ่งออกให้เป็น 3 หมวด คือ 

1. งานคอนกรีต  เห็นได้ชัดเจนว่าในระบบพื้นไร้คานน้ันมีค่าใช้จ่ายในหมวดคอนกรีตนี้น้อยกว่าระบบคาน
หล่อในที่แล้ววางแผ่นพื้นสําเร็จรูป  จากตารางแล้วให้เห็นว่าระบบพื้นไร้คานจะถูกกว่าระบบคานหล่อในที่ ประมาณ 
64-67% ด้วยสาเหตุในเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้เครื่องจักรหนัก จํานวนวันที่มากกว่า และมี
ค่าใช้จ่ายในการทํางานที่มีขั้นตอนมากกว่าทําให้สูญเสียทรัพยากรในกระบวนการก่อสร้างที่มากกว่านั้นเอง 
 2. งานเหล็กเสริม  จากผลการศึกษา ในระบบพื้นไร้คานนั้นจะใช้เหล็กเสริมมากกว่าระบบคานหล่อในที่
แล้ววางแผ่นพื้นสําเร็จ เล็กน้อย อาจเนื่องจากใช้แผ่นพื้นสําเร็จรูปแทนพื้นหล่อในที่จึงทําให้สามารถลดจํานวนเหล็ก
พ้ืนลงได้  จากบ้านแปลงตัวอย่างต้นทุนในระบบพื้นไร้คานจะสูงกว่าประมาณ 2-5%  อาจจะด้วยสาเหตุท่ีระบบพื้น
ไร้คานจะต้องออกแบบรับแรงเฉือนทะลุท่ีบริเวณหัวเสาโดยใช้เหล็กเสริมเป็นตัวช่วยในการรับแรงเฉือนทะลุนี้จึงทํา
ให้ใช้เหล็กมากกว่าระบบพื้นที่มีคานเป็นตัวรับน้ําหนัก 
 3. งานไม้แบบ  จากผลการศึกษาในระบบคานหล่อในที่จะมีต้นทุนสูงกว่าระบบพื้นไร้คานประมาณ  32%   
อาจมาจากสาเหตุในเรื่องกระบวนการทํางานระบบพื้นไร้คานมีรูปแบบท่ีง่ายกว่ามากและลดการสูญเสียไม้แบบโดย
การใช้นั่งร้านญี่ปุ่นและใช้เหล็กรูปพรรณทําโครงรับแผ่นเหล็กหนา 3 ม.ม. ซ่ึงมีอายุการใช้งานยาวนานเกิน 10 รอบ
การใช้งาน ทําให้สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าระบบคานหล่อในที่มาก 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ในระบบคานหล่อกับท่ีและวางพ้ืนสําเร็จกับระบบพื้นไร้คาน จะมีส่วนต่างของราคา ดังนี้   งานพื้น
คอนกรีต 45-50%  (มาจากการใช้เครื่องจักรซํ้าซ้อน) งานไม้แบบ  31%   ( พ้ืนไร้คานสามารถลดค่าไม้แบบได้กว่า
100%เนื่องจากมีความสูญเสียน้อย) งานเหล็กเสริม ในระบบพื้นไร้คานมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบคานหล่อในที่แล้ว              
ใช้พ้ืนสําเร็จ ประมาณ  0.3-17 %   (ท่ีมีช่วงความห่างมากเนื่องจากค่าใช้จ่ายในหมวดเหล็กเสริมของระบบพื้นไร้
คานจะขึ้นกับจํานวน SPAN ต่อเนื่องห่างต่อเนื่องจะค่าใช้จ่ายจะลดลง  รวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นย่ืนห่างมีมาจะทําให้มี
ค่าใช้จา่ยสูงมากย่ิงขึ้น 

จากท้ัง 3 หมวดงานรวมกันทําให้ระบบการก่อสร้างพื้นชั้นสองโดยใช้ระบบพื้นไร้คานหล่อในที่ มีต้นทุนใน
การก่อสร้างถูกกว่าการใช้ระบบหล่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ววางแผ่นพื้นสําเร็จอยู่ประมาณ 42-47 %  ซ่ึงนับว่า
มากสําหรับพิจารณาในการลดต้นทุนในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี  และยังมีขั้นตอนการทํางานที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อ
การทํางานลดทรัพยากรสิ้นเปลืองได้เป็นอย่างดีทําให้ลดขยะในสถานทีก่่อสร้างได้เป็นจํานวนมากอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างพื้นชั้นสองของบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ท่ีมีแบบคล้ายคลึงกันมากกว่า 3 
หลังขึ้นไปโดยใช้ระบบพื้นไร้คานหล่อในที่ กับระบบคานคอนกรีตหล่อในที่แล้ววางแผ่นพื้นสําเร็จรูปนี้ เป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัทรับสร้างบ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดําเนินงานในโครงการ
ก่อสร้างและในการออกแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ในการเลือกใช้ระบบการก่อสร้างที่สามารถลดต้นทุนในการ
ก่อสร้าง ทําให้เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยังเป็นการลดทรัพยากรอีกทางหนึ่งด้วย 
 ส่วนในแง่ของการศึกษาในขั้นต่อไปเสนอแนะให้มีการศึกษาเครื่องมือหรือเทคนิคในการที่จะช่วยทําให้การ
ก่อสร้างพื้นไร้คานมีความสะดวกและลดต้นทุนลงให้มากกว่านี้อีก ซ่ึงผู้ทําการศึกษาในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างบ้านจัดสรรและธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไม่มากก็น้อย และยังเป็นการช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้านได้ในราคาที่ถูกลงได้อีกด้วย 
การศึกษาในครั้งนี้ มีข้อสังเกต คือระบบการก่อสร้างพื้นไร้คานยังไม่เป็นที่เข้าใจในการออกแบบและก่อสร้างอย่าง
แพร่หลายมากนัก  ควรจะมีการจัดอบรมหรือสื่อความรู้ออกสู่สังคมจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารอ้างอิง 
ชนินทร สรรพกิจบํารุง. (2550). การจัดการความรู้ กรณีศึกษาผู้ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป. กรุงเทพฯ :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การุณ ใจปัญญา. (2545). การก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป. กรุงเทพฯ : 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จุติ ใคร่ครวญ. (2551). การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปกับ 
 ระบบคอนกรีตหล่อในที่. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ชนินทร์ วงศ์พานิชย์. (2557). การเปรียบเทียบข้อบกพร่องสําหรับการก่อสร้างบ้านเดี่ยวแบบสําเร็จรูปและ 

แบบทั่วไป. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สุกฤต อนันตชัยยง. (2545). การศึกษาและเปรียบเทียบการกอ่สร้างบ้านพักอาศัย ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป 

ระบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน. กรุงเทพฯ :  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

577

 
 

1 
 

การตรวจสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพชืและฟอร์มาลินในผัก จากแหล่งจําหน่าย,  
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Detection of Pesticide Residues and Formalin in Vegetables from Markets  
in Saen-Suk Municipality, Chonburi Province 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชและฟอร์มาลินในแหล่งจําหน่าย
ผัก 3 แหล่งในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี คือ ซุปเปอร์มาเก็ต  ตลาดสด และตลาดนัด ทําการเก็บตัวอย่างผัก 
4 ชนิด ได้แก่ คะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว และกวางตุ้ง มาวิเคราะห์หาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต โดยใช้ชุดทดสอบ GT-test kit และวิเคราะห์หาฟอร์มาลินโดยใช้ชุดทดสอบหาฟอร์มาลิน จากวิธีของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการศึกษาพบว่า  การตรวจสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชในผักสด โดยจําแนกตามแหล่งที่มา
ของผักได้แก่ ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดสดและตลาดนัดอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 100, 93.8 และ 81.3 ตามลําดับ 
จําแนกตามชนิดของผักได้แก่ คะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว และกวางตุ้ง อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 100, 100, 
91.7 และ 75 ตามลําดับ สําหรับการตรวจสารฟอร์มาลินในผักสด โดยจําแนกตามแหล่งท่ีมาของผักและชนิดของผัก               
ไม่พบสารฟอร์มาลินปนเปื้อนเลย คิดเป็นร้อยละ 100 
คําสําคัญ : สารเคมีกําจัดแมลงศตัรูพืช, ฟอร์มาลิน, ผัก, จังหวัดชลบุรี 
  

Abstract 
 

 This study was a survey research about contaminated pesticide and formalin in vegetables 
selling at the supermarkets, the markets and the market fair in Saen-Suk Municipality, Chonburi 
Province. The researchers collected of 4 vegetables including chinese kale, cucumber, yard long bean 
and chinese cabbage. The samples were tested for organophosphate and carbamate pesticide with 
GT-test kit and formalin test kit by Department of Medical Science’ Method. The results shows that 
the samples with the highest percentage of safe level of pesticides were supermarket, fresh markets 
and market fair with 100%, 93.8%, and 81.3%, respectively. When classified by vegetables, the 
samples with the highest percentage of safe level of pesticides were chinese kale, cucumber, yard 
long bean and chinese cabbage with 100%, 100%, 91.7%, and 75%, respectively. The formalin in all 
vegetables was not found. 
Keywords: pesticides, formalin, vegetables, Chonburi Province  
 
บทนํา 

การบริโภคผักมีความสําคัญต่อสุขภาพ ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและแข็งแรง อีกท้ังยังมีวิตามินอีก
มากมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ตลาด ซุปเปอร์มาเก็ต  เป็นสถานที่เลือกซ้ือได้ เนื่องจากใกล้ท่ีพัก (ธัญพิชชา ชัยชนะ, 
2551) ความปลอดภัยของผักท่ีเลือกซ้ือนั้นเป็นเรื่องสําคัญย่ิง ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ถูกสุขลักษณะปราศจาก
อันตรายทั้งทางด้านกายภาพ และเคมี  สารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายที่มักจะปนเปื้อนอยู่ในผัก ได้แก่ สารเคมีกําจัดแมลง
ศัตรูพืชที่ใช้ในกระบวนการเพาะปลูก โดยเฉพาะสารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) และกลุ่มคาร์                
บาเมต (carbamate) จากการสํารวจสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสรุปว่า ผักท่ีมียาฆ่าแมลงตกค้างมากเป็น
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เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อันดับต้นๆ ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง พริก แตงกวา กะหล่ําปลี ผักกาดขาวปลี ผักบุ้งจีน มะเขือ ผักชี และเมื่อ
พิจารณาผักจากต่างจังหวัดท้ังหมดพบว่า ผักจากภาคเหนือและภาคตะวันออก มีสารตกค้างสูงทั้งในระดับท่ีปลอดภัยและ
ไม่ปลอดภัย และพบว่าผักจากต่างจังหวัดท่ัวประเทศที่พบสารตกค้างสูง คือ กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักคะน้า ผักท่ีพบ
สารเคมีตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่คือ กะหล่ําดอก ถั่วลันเตา และ ต้นหอม (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, ม.ป.ป.)  สารเคมีท่ีตกค้างอยู่ในผักกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต อาการที่เกิดข้ึนในระยะแรก คือ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 
อาเจียน ท้องเดิน น้ําตาไหล น้ําลายไหล เหงื่อออก หัวใจเต้นช้า ม่านตาหรี่ ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะกลั้นไม่อยู่                       
เกิดอาการเกร็งของหลอดลม หลอดลมมีเมือกและเสมหะมาก หรือเกิดอาการกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นมากกว่าปกติ ถ้าอาการ
รุนแรงขึ้นจะพบว่า กระตุกมากท่ัวท้ังร่างกาย ต่อมาจึงจะเกิดอาการอ่อนเพลียตามกล้ามเนื้อทั่วไป และเกิดเป็นอัมพาต
ของกล้ามเนื้อในท่ีสุด หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง การหายใจล้มเหลว และอาการทางสมองเนื่องจากความผิดปกติของ
ระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ป่วยท่ีมีอาการมากอาจตายได้เนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลว ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได้จาก
หลอดลมตีบตัน กล้ามเนื้อของระบบการหายใจเป็นอัมพาต และศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองหยุดทํางาน (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, ม.ป.ป.)  สําหรับอาการแสดงของความเป็นพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต
ได้แก่ อาการปวดศีรษะ วิงเวียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระตุก หรือสั่น หัวใจเต้นช้าลง รู้สึกบวม หรือแน่นหน้าอก เหงื่อออก 
คลื่นไส้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อตา คือ ระคายเคืองต่อตา ทําให้สายตา ขาดความคมชัด ตาแดง น้ําตาไหล การควบคุม
กล้ามเนื้อตาลําบาก และม่านตาหด (คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.)   

การใช้ฟอร์มาลิน เพื่อคงความสดใหม่ของผัก “ฟอร์มาลิน” คือสารละลายของฟอร์มาลดีไฮด์ในน้ําท่ีมีความ
เข้มข้น 37-40%  ปกติจะเติมเมทธานอล 10-15% เพื่อรักษาความคงตัวของฟอร์มาลดีไฮด์ ฟอร์มาลินใช้เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อ
โรคและดับกลิ่น อาหารที่พบว่ามีการปนเปื้อนฟอร์มัลดีไฮด์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ ปลาหมึก กุ้ง ผักต่างๆ เช่น 
กะหล่ําปี ผักกาดขาว ถั่วงอก เห็ด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 151 (พ.ศ.2536) แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 กําหนดให้สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์หรือฟอร์มาลิน เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ผู้ใช้สารนี้กับอาหารหรือ
ทําให้อาหารนั้นเกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค จัดเป็นการผลิต จําหน่ายอาหารไม่บริสุทธ์ิ มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ (สุรินท์, ม.ป.ป.) การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินในปริมาณมาก จะเกิดพิษ
ต่อระบบทางเดินอาหาร อาจมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง ปวดท้อง ในปากและคอแห้ง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก อาจมี
อาการถ่ายท้อง  คล่ืนไส้   อาเจียนปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะเป็นเลือด มีอาการเพลีย  เหงื่อออก  ตัวเย็น  คอแข็ง        
การได้รับฟอร์มาลินในระยะยาว โดยสารฟอร์มัลดีไฮด์ซ่ึงเป็นสารประกอบของฟอร์มาลิน เป็นสารกระตุ้นที่ทําให้เกิด
มะเร็งได้อีกด้วย (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 
 ชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 13 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ตําบล คือ ตําบลแสนสุขทั้งตําบล ตําบลเหมืองบางส่วน และตําบลห้วยกะปิบางส่วน รวม
พ้ืนที่ท้ังสิ้น 20.27 ตารางกิโลเมตร  มีสถานท่องเที่ยวท่ีสําคัญ ได้แก่ ชายหาดบางแสน ตลาดหนองมน พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา มีประชากรรวมทั้งสิ้น 46,212 คน (พ.ศ.2559) แหล่งจําหน่ายของสดที่
ประชาชนในพื้นที่จับจ่ายได้แก่ ตลาดสดหนองมน ซุปเปอร์มาเก็ต และตลาดนัด ตลาดนัดเป็นที่ประชาชนในพื้นที่นิยม
มากเนื่องจากอยู่ใกล้ท่ีพักอาศัย มีขนาดใหญ่ และราคาถูก จึงเป็นที่น่าสนใจว่า จะมีสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชและ
ฟอร์มาลีนตกค้างในผักหรือไม่ และสารเคมีตกค้างในผักเหล่าน้ีจะมีความแตกต่างในแหล่งจําหน่ายหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตกค้างของสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชในผัก โดยใช้ชุดสอบหาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชในผัก
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  

2. เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลินในผัก โดยใช้ชุดสอบฟอร์มาลิน ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี 

 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ร้านจําหน่ายผักในชุมชนเทศบาล            
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  แบ่งเป็น 3 แหล่ง คอื 1) ซุปเปอร์มาเก็ต จํานวน 2 ร้าน 2) ตลาดนัด จํานวน 2 ร้าน จากร้าน



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จําหน่ายผักประจําท่ี ตลาดนัดวอนนภา ตลาดนัดเนตรดี ตลาดนัดซีไซด์ 3) ตลาดสด จํานวน 2 ร้าน จากร้านจําหน่ายผัก
ท่ีตลาดหนองมน  

ผักท่ีศึกษาในครั้งนี้ เป็นผักท่ีจําหน่ายท่ัวไป มีแหล่งผลิตในไทย ไม่ใช่ผักปลอดสารเคมี หรือผักออร์แกนิก  
การศึกษาครั้งนี้เลือกมา 4 ชนิด ได้แก่ คะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว และผักกวางตุ้ง โดยแต่ละชนิดเป็นพันธุ์เดียวกัน               
เก็บตัวอย่าง 1 คร้ัง ทุกร้านเก็บตัวอย่างผักท้ัง 4 ชนิดๆละ 2 ตัวอย่าง  
 1. ชุดทดสอบหาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต : ชุดทดสอบ GT test kit 
ตรวจระดับความเป็นพิษของสารพิษตกค้างกลุ่มสารประกอบฟอสเฟต และสารคาร์บาเมต ค่าตํ่าสุดท่ีตรวจพบคือ 0.05 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กอบทอง ธูปหอม, 2554) โดยใช้หลักการของโคลีนเอสเตอเรส อินอิบิชั่น เทคนิค (Cholinesterase 
Inhibition technique) หรือสารพิษที่มีผลต่อหลักการนี้ โดยปริมาณสารพิษเดี่ยวหรือสารพิษหลายชนิดรวมกัน จะยอม
ให้ปริมาณตกค้างในผักไม่เกินค่าท่ีมีผลทําให้เอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสมีประสิทธิภาพการทํางานลดลงตั้งแต่ร้อยละ 50                 
ขึ้นไป (Inhibition 50%) เกณฑ์ตัดสินสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช จําแนกเป็น  
 1.1) หลอดตัวอย่างมีสีอ่อนกว่าหรือเท่ากับ หลอดควบคุม คือ ไม่พบสารพิษตกค้าง (Inhibition 0%) อยู่ใน
เกณฑ์ปลอดภัย 
 1.2) หลอดตัวอย่างมีสีเข้มกว่าหลอดควบคุมแต่สีอ่อนกว่าหลอดตัดสิน คือ พบสารพิษตกค้าง แต่อยู่ในระดับท่ี
ปลอดภัย (<Inhibition 50%) อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 
 1.3) หลอดตัวอย่างสีเท่ากับหรือเข้มกว่าหลอดตัดสิน คือ พบสารพิษตกค้าง ในระดับท่ีไม่ปลอดภัย 
(≥Inhibition 50%) อยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย 

2. ชุดทดสอบฟอร์มาลินในผัก ซ่ึงค่าตํ่าท่ีสุดท่ีตรวจพบคือ 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 
2536) และสารฟอร์มาลินเป็นสารที่ห้ามนํามาใส่อาหารเพื่อรักษาสภาพอาหาร กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดให้
สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลิน เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 151 (พ.ศ.
2536) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เกณฑ์ตัดสินสารฟอร์มาลิน จําแนกเป็น  
 2.1) ผลบวก (+ : Positive) ถ้ามีสีเกิดขึ้นต้ังแต่สีชมพูจนถึงสีแดง แสดงว่าสารตัวอย่างนั้นมีฟอร์มาลินผสมอยู่   
 2.2) ผลลบ (- : Negative) ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารละลาย แสดงว่าสารตัวอย่างนั้นไม่มีฟอร์มาลิน              
ผสมอยู่  
 
ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การสุขาภิบาลการวางจําหน่ายผักสด  
 1. ซุปเปอร์มาเก็ต 
  1.1) ซุปเปอร์มาเก็ต 1 บรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกเจาะรู ระบุวันนําเข้าและวันหมดอายุ มีฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า มีการควบคุมอุณหภูมิ 5-7oC เป็นตลาดประเภทที่1 ชั้นวางจําหน่ายอยู่สูงจากพ้ืน 60 เซนติเมตร 
อยู่ภายในอาคารสิ่งก่อสร้างมั่นคงแข็งแรง วางผักแยกตามประเภทไม่วางปะปนกันและไม่วางจําหน่ายผักที่ช้ําเน่าเสีย  
  1.2) ซุปเปอร์มาเก็ต 2 บรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกเจาะรู ไม่ระบุวันนําเข้าและวันหมดอายุ มีฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า มีการควบคุมอุณหภูมิ 6-8oC เป็นตลาดประเภทที่1 ชั้นวางจําหน่ายอยู่สูงจากพ้ืน 60 เซนติเมตร 
อยู่ภายในอาคารสิ่งก่อสร้างมั่นคงแข็งแรง วางผักแยกตามประเภทไม่วางปะปนกันและไม่วางจําหน่ายผักที่ช้ําเน่าเสีย  
 2. ตลาดสด จัดว่าเป็นตลาดประเภทที่ 1 คือ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นประจํา หรืออย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท้ังร้านที่ 1 และร้านที่ 2 มีการปฏิบัติเหมือนกันคือ ผักไม่มีการบรรจุใส่ถุง ไม่มีการควบคุม
อุณหภูมิ แต่มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ชั้นวางจําหน่ายผักเหมาะสมอยู่สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร วางผักแยกตาม
ประเภท ไม่วางปะปนกันและไม่วางจําหน่ายผักที่ช้ําเน่าเสีย  

3. ตลาดนัด จัดว่าเป็นตลาดประเภทที่ 2 คือ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นการประจํา
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท้ังร้านที่ 1 และร้านท่ี 2 มีการปฏิบัติเหมือนกันคือ ผักไม่มีการบรรจุใส่ถุง ไม่มีฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ การจัดวางผักมีการจัดตามแยกประเภทของผักแต่ละชนิด ไม่วางปะปน
กันและไม่วางจําหน่ายผักท่ีช้ําเน่าเสีย แต่มีจุดไม่เหมาะสมคือ การวางจําหน่ายผักวางต่ํากว่าพ้ืน 60 เซนติเมตร 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 แบบบันทึกสุขาภิบาลการวางจําหน่ายผักสด เขตเทศบาลเมืองแสนสุข 

ข้อกําหนดสุขาภิบาล 
การวางจําหน่ายผักสด 

 

แหล่งจําหน่ายผักสด 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดนัด 

ร้าน 1 ร้าน 2 ร้าน 1 ร้าน 2 ร้าน 1 ร้าน 2 
ประเภทของตลาด* 1 1 1 1 2 2 
1. ลักษณะการวางจําหน่ายอยู่ในอาคารที่มี
โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง       
2. วางจาํหน่ายผักแยกตามประเภท   
3. ไม่วางจําหน่ายผักที่ช้ําและเน่าเสีย   
4. ลักษณะการวางจําหน่ายชั้นวางจําหน่ายสูง
จากพื้น 60 เซนติเมตร     X X 
5. มีบรรจุภัณฑ์พลาสติดเจาะรูหรืออื่นๆ  X X X X 
6. การระบุวันนําเข้าตัวอย่างและวันหมดอายุ X X X X X 
7. การตรวจคุณภาพสินค้า  X X 
8. การควบคุมอุณหภูมิ X X X X 

รวมข้อที่ถูกต้อง 8 7 5 5 3 3 
หมายเหตุ :   เครื่องหมาย  คือ มี,ปฏิบัติ   เครื่องหมาย X คอื ไม่มี, ไม่ปฏิบัติ 
ประเภทของตลาด* แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นประจําหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  
2. ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นการประจําหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง  
3. ตลาดประเภทที่ 3 ได้แก่ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่
กําหนด  

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชในผัก 
 จากการศึกษาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผัก 4 ชนิด ได้แก่ คะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว และกวางตุ้ง โดยผักมาจาก
แหล่งจําหน่าย 3 แหล่ง ได้แก่ ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดสด และตลาดนัด รวมจํานวนตัวอย่าง 48 ตัวอย่างพบว่า พบสารเคมี
กําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.3  ตกค้างในระดับปลอดภัย 32 ตัวอย่าง            
คิดเป็นร้อยละ 66.7 และไม่พบการตกค้าง 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25  
 2.1 ผลการศึกษาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชจําแนกตามชนิดของผัก ดังนี้  

คะน้า พบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 0 ตัวอย่าง ตกค้างในระดับปลอดภัย 11 
ตัวอย่าง และไม่พบการตกค้าง 1 ตัวอย่าง  

 แตงกวา พบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 0 ตัวอย่าง ตกค้างในระดับปลอดภัย 8 
ตัวอย่าง และไม่พบการตกค้าง 4 ตัวอย่าง 

ถั่วฝักยาว พบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 1 ตัวอย่าง ตกค้างในระดับปลอดภัย 5 
ตัวอย่าง และไม่พบการตกค้าง 6 ตัวอย่าง 

กวางตุ้ง พบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 3 ตัวอย่าง ตกค้างในระดับปลอดภัย 8 
ตัวอย่าง และไม่พบการตกค้าง 1 ตัวอย่าง  ดังแสดงในแผนภูมิภาพที่ 1 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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คะน้า แตงกวา ถ่ัวฝักยาว กวางตุ้ง

ร้อยละ

ชนิดผกั
ไม่พบสารพิษตกค้าง พบสารพิษในระดับท่ีปลอดภัย พบสารพิษในระดับท่ีไม่ปลอดภัย

 

รูปท่ี 1 แผนภูมิแสดงร้อยละของการพบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช จําแนกตามชนิดผัก 
 
2.2 ผลการศึกษาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชจําแนกตามแหล่งจําหน่าย จํานวน 3 แหล่ง ดังนี้  

 ซุปเปอร์มาเก็ต จํานวนตัวอย่าง 16 ตัวอย่าง พบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 0 
ตัวอย่าง ตกค้างในระดับปลอดภัย 11 ตัวอย่าง และไม่พบการตกค้าง 5 ตัวอย่าง 

ตลาดสด จํานวนตัวอย่าง 16 ตัวอย่าง พบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 1 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 6.3)  ตกค้างในระดับปลอดภัย 10 ตัวอย่าง และไม่พบการตกค้าง 5 ตัวอย่าง 

ตลาดนัด จํานวนตัวอย่าง 16 ตัวอย่าง พบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 3 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 18.8)  ตกค้างในระดับปลอดภัย 11 ตัวอย่าง และไม่พบการตกค้าง 2 ตัวอย่าง  ดังแผนภูมิรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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รูปท่ี 2  แผนภูมิแสดงร้อยละของการพบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยจําแนกตามแหล่งจําหน่ายผัก 

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจฟอร์มาลินในผัก 
 การตรวจวิเคราะห์หาสารฟอร์มาลินในผักในแหล่งจําหน่ายท้ัง 3 แห่ง พบว่า ไม่พบสารฟอร์มาลินเลย ในแหล่ง
จําหน่าย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด และตลาดนัด 

การตรวจวิเคราะห์หาสารฟอร์มาลินใน คะน้า ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง และแตงกวา ไม่พบสารฟอร์มาลินพิษตกค้าง
เลย คิดเป็นร้อยละ 100  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือตรวจสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชและฟอร์มาลินในผักสดท่ีจําหน่ายใน                 
เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ข้อมูลท่ีได้จากตรวจสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช พบว่า 
 1. จากตัวอย่างผักท้ังหมด พบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 8.3 ตกค้าง             
ในระดับปลอดภัยร้อยละ 66.7 และไม่พบการตกค้างร้อยละ 25  
 2. การตรวจสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชในผักสด โดยจําแนกตามชนิดของผักได้แก่ คะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว 
และกวางตุ้ง อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย คิดเปน็ร้อยละ 100, 100, 91.7 และ75 ตามลําดับ 

3. การตรวจสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชในผักสด โดยจําแนกตามแหล่งที่มาของผัก ได้แก่ ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาด
สด และตลาดนัด อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 100, 93.8 และ 81.3  ตามลําดับ    

4. การตรวจสารฟอร์มาลินในผักสด โดยจําแนกตามชนิดของผัก หรือแหล่งที่มาของผัก ผลการศึกษาคือ ไม่พบ
สารฟอร์มาลินในผักเลยทุกตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100  

จากการศึกษาครั้งนี้พบสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 8.3 ใกล้เคียงกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2555 จากตัวอย่างทั้งหมด 
1,987 ตัวอย่าง พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 6.5 โดยผักจากตลาดสดร้อยละ 3 และผัก
จากห้างสรรพสินค้าร้อยละ 0.45  (ไทยรัฐออนไลน์, 2555) ขณะเดียวกันจากการศึกษาสารกําจัดศัตรูพืชในผักด้วย                 
ชุดทดสอบ GT-test kit ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามพบว่า สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย
ร้อยละ 16 โดยจําแนกเป็นตลาดสด ร้อยละ 11.1 ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 25.6 และตลาดนัด ร้อยละ 33.3 (ธนพงศ์, 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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2559) ความแตกต่างที่พบอาจเนื่องมาจาก ชนิดของผัก แหล่งพื้นที่ ฤดูกาลในการศึกษา รวมถึงวิธีทดสอบสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ท่ีมีความแตกต่างกัน  

การพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในผักชนิดเดียวกัน ยังความแตกต่างกันไป จากการศึกษาครั้งนี้เม่ือ
เรียงลําดับการพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในผักจากปลอดภัยมากไปน้อยคือ คะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว และกวางตุ้ง 
ในการศึกษาของธนพงศ์ และคณะ, 2559 พบว่า สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในผักเรียงลําดับจากปลอดภัยมากไปน้อย
คือ แตงกวา ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง และคะน้า การศึกษาของพัชรี และคณะ, 2559 พบว่า สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก
เรียงลําดับจากปลอดภัยมากไปน้อยคือ คะน้า ถั่วฝักยาว แตงกวา สาเหตุอาจจะมาจากแหล่งพื้นที่ ความใกล้ไกลจาก
แหล่งผลิต และการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พบว่าสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยสรุปว่า ผักท่ีมีสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้าง
มากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง พริก แตงกวา กะหล่ําปลี ผักกาดขาว หัวปลี ผักบุ้งจีน มะเขือ ผักชี 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556) ซ่ึงชนิดของผักท่ีพบสารเกินค่าความปลอดภัยมักเป็นชนิดท่ีผู้บริโภคนิยม
รับประทาน สามารถหาซื้อได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรจึงต้องผลิตให้ได้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นสาเหตุทํา
ให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตปริมาณมาก สวยงาม ไม่ถูกแมลงกัดแทะ (กรม
วิชาการเกษตร, 2556) 

การตรวจสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชจําแนกตามแหล่งจําหน่ายผักในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ซุปเปอร์มาเก็ตอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีปลอดภัย ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ตลาดสด และตลาดนัด ร้อยละ 93.75 และ 81.25 ตามลําดับ สอดคล้องกับ
ผลการสํารวจสุขาภิบาลการจัดจําหน่ายผัก เนื่องจากซุปเปอร์มาเก็ตปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลสถานท่ีเพื่อการ
จําหน่ายผักครบถ้วน ได้แก่ ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นถุงพลาสติกเจาะรู ระบุวันนําเข้าและวันหมดอายุของตัวอย่าง ระบุสถานที่
ท่ีผลิตตัวอย่าง มีการควบคุมอุณหภูมิ และมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) ต่างจากการวิจัยของพัชรี และคณะ, 
2559  ศึกษาสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักจากตลาดสดและผักปลอดสารพิษจาก
ห้างสรรพสินค้าของจังหวัดสมุทรปราการ จํานวนรวม 225 ตัวอย่าง พบว่าแหล่งจําหน่ายผักจากตลาดสดและ
ห้างสรรพสินค้า มีการตรวจพบสารเคมีตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 86.5 และร้อยละ84 ตามลําดับ แสดง
ว่าผักท้ังสองแหล่งมีสารเคมีฆ่าแมลงอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงการศึกษาของพัชรี และคณะนั้นสุ่มผัก
จากห้างสรรพสินค้าเก็บตัวอย่างเฉพาะผักปลอดสารพิษ ตรงกับการศึกษาของไทยแพนที่รายงานผลว่า ในภาพรวม มีผัก
และผลไม้ตกค้างเกินมาตรฐานถึงร้อยละ 46.4  และพบว่าผักและผลไม้ซ่ึงได้รับตรา Q โดยสํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พบสารเคมีตกค้างมากที่สุด โดยพบสูงถึง ร้อยละ 57.1 (ไทยแพน, 2559)  

คําว่าผักปลอดสารเคมีหมายถึง ผักท่ีมีการปลูกท่ีเน้นการควบคุมการใช้สารเคมีในการปลูก โดยไม่ใช้สารเคมีใน
การจํากัดแมลง แต่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเร่งผลผลิต หากแต่เป็นสารเคมีท่ีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผลผลิตท่ีเก็บ
เกี่ยวจะต้องมีสารเคมีตกค้างไม่เกินปริมาณที่กําหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ในขณะที่ผักเกษตรอินทรีย์ 
(Organic Farming) หรือ “ผักออร์แกนิก”เป็นผักที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีผ่านการตัดต่อพันธุกรรม ไม่ใช้
สารเคมีใดๆ ส่วนการกําจัดศัตรูพืชจะใช้สารเคมีท่ีผลิตจากธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ทําลายสภาพแวดล้อม 
(นันทิรา, 2557) เพราะฉะนั้นการเลือกผักปลอดสารเคมีนั้นอาจจะไม่ปลอดภัย แม้ว่าจะซ้ือจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือได้ 
เนื่องจากสารเคมีตกค้างไม่สามารถมองเห็นได้ วิธีการที่จะช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ คือการล้าง จึงควรให้
ความสําคัญก่อนนําผักมาบริโภค นอกเหนือจากการพิจารณาแหล่งซ้ือและตรารับรองมาตรฐานต่างๆ (นันทิรา, 2557) 

จากการวิจัยของธนพงศ์ และคณะ, 2559 ศึกษาการปนเปื้อนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในผักจากแหล่ง
จําหน่ายต่างๆ ในอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าแหล่งจําหน่ายผักจากตลาดสด ห้างสรรพสินค้าและตลาดนัด               
มีการตรวจพบสารเคมีตกค้างในระดับปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 88.9 ร้อยละ74.4 และร้อยละ 66.7 ตามลําดับ สอดคล้อง
กับการศึกษาในครั้งนี้ท่ีพบว่า แหล่งจําหน่ายผักประเภทตลาดนัดมีความชุกของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในผักมาก
ท่ีสุด ผลเป็นไปตามการสํารวจสุขาภิบาลการวางจําหน่ายผักท่ีพบว่า ตลาดนัดไม่มีการตรวจคุณภาพสินค้า ในขณะที่
ตลาดสดมีการถูกควบคุมจากโครงการตลาดสดน่าซ้ือ (Food Safety)  

ในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่พบฟอร์มาลินปนเปื้อนในผัก แต่ก็สมควรมีการเฝ้าระวังต่อไปเพราะ รายงานจากกรม
อนามัย  ปี 2557 มีการสุ่มตรวจประเมินอาหารปลอดภัย ในตลาด 5 แห่งของจังหวัดนครสวรรค์ เก็บอาหารตรวจทั้งหมด 
275 ตัวอย่าง พบการใช้สารฟอร์มาลินกับอาหารสด ตรวจพบ 102 ตัวอย่างเฉลี่ยร้อยละ 25 ซ่ึงอาหารที่ตรวจพบ ได้แก่ 
กุ้ง ปลาหมึก หมึกกรอบ ขิงห่ันฝอย กระชายห่ันฝอย เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหอมสด ถั่วฝักยาว สไบนาง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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(ผ้าข้ีริ้ว)  อาหารในกลุ่มที่ตรวจพบฟอร์มาลินนั้น ท่ีผ่านมามักจะตรวจพบสารฟอกขาว ซ่ึงการที่ตรวจพบฟอร์มาลินสูงขึ้น
อาจจะเป็นเพราะพ่อค้าแม่ค้าเปลี่ยนจากการใช้สารฟอกขาวมาใช้ฟอร์มาลินแทน (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) ตาม
ธรรมชาติฟอร์มัลดีไฮด์สามารถเกิดข้ึนเองในอาหารชนิดต่างๆ ซ่ึงมีปริมาณน้อยและสลายตัวได้โดยแสงอาทิตย์ ออกซิเจน
และความชื้น และร่างกายของคนเราสามารถกําจัดได้ (สุรินท์, ม.ป.ป.)  

วิธีสังเกตว่าผักท่ีซ้ือมามีฟอร์มาลินหรือไม่นั้น ควรดมที่ใบหรือหักก้านดม ถ้ามีกลิ่นฉุนแสบจมูกแสดงว่าน่าจะ
ปนเปื้อนฟอร์มาลิน สังเกตดูผักท่ีวางขายว่าสด ใบงามเกินความเป็นจริง ไม่มีรูพรุนจากการกัดของแมลงเลย ไม่ควรเลือก
ซ้ือ เพราะอาจมีฟอร์มาลินและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซ่ึงยังไม่หมดฤทธิ์สะสมอยู่ด้วย อาจเลือกบริโภคผักพ้ืนบ้าน เช่น 
ตําลึง ชะอม กระถิน ผักกระเฉด ฟัก บวบ หัวปลี และผักชนิดอื่นๆ เพราะผักเหล่านี้จะทนโรค ไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงอยู่ในช่วงฤดูร้อน ผักมักถูกแมลง
รบกวน ดังนั้นเกษตรกรอาจนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาใช้ได้ ถ้าจะให้ปลอดภัยก็อาจเลือกบริโภคในช่วงฤดูฝน เพราะช่วง
นี้ผักพ้ืนบ้านเจริญได้ดี (หมอชาวบ้าน, ม.ป.ป.) ก่อนปรุงรับประทานผัก วิธีท่ีสะดวกและง่ายได้แก่ วิธีการปอกเปลือกทิ้ง 
แช่น้ํา 10-15 นาที และล้างด้วยน้ําไหลผ่าน 2 นาที (กรมอนามัย, 2551)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชสามารถพบได้ในผักหลากหลายชนิด ควรเพิ่มชนิดของตัวอย่างผักให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น และศึกษาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในผักตามฤดูกาลในรอบปี 
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 ขนาดกลางและขนาดย่อม,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร,์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์. (2557). ความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในผักปลอดสาร. วารสาร มฉก.วิชาการ. 18 

(กรกฏาคม-ธันวาคม): 107-117. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข. (2536). เรื่อง กําหนดวัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร. ฉบับท่ี 151 (พ.ศ.2536). 
ผู้จัดการออนไลน์. ฟอร์มาลินภัยร้ายในอาหารสด. [Online].  เข้าถึงได้จาก :    
 http://www.manager.co.th/Food/ViewNews.aspx?NewsID=9570000021712. 2557. 
พัชรี ภคกษมา, สุวรรณี สายสิน และศรมน สุทิน.  (2559).  การตรวจสอบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างของสารกลุ่มออร์ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (
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กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ในผักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ.  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 5 (มกราคม-มิถุนายน): 
22-30. 

สุรินทร์ อยู่ยง. บทความเผยแพร่สู่ประชาชน ฟอร์มาลิน-ฟอร์มัลดีไฮด์.  [Online].  เข้าถึงได้จาก :    
 http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/322/. 2560 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักสดปลอด 
 สารเคมี.  [Online].  เข้าถึงได้จาก :  http://www.Thailabonline.com/food_safety.htm. 2556.  
หมอชาวบ้าน.  ฟอร์มาลินกับอาหาร. [Online].  เข้าถึงได้จาก :  https://www.doctor.or.th/article/detail/3244.  
 2560.  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
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ระบบเปดิประตูอัตโนมตัดิ้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช ้Raspberry Pi 
Automatic Door System Based on facial Recognition with Raspberry Pi 
ปณิชา บุญวัชรภัย, ประภัสสร ทรัพย์เจริญกลู, อวยไชย อินทรสมบัติ, เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์, ธานิล ม่วงพูล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับการเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคน โดยอาศัยการทํางาน Raspberry 
Pi  และกล้อง Raspberry Pi Camera Module ระบบนี้ทําหน้าท่ีจดจําใบหน้าคนเพื่อทําการเปิดประตู ตัวกล้องทํา
หน้าท่ีเป็นตัวสแกนวัตถุและส่งข้อมูลให้กับบอร์ด Raspberry Pi3 จากนั้นทําการประมวลผลเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับมา 
ถ้าเป็นมนุษย์ระบบจะเปิดประตูกรณีอ่ืนไม่ทํางาน การทดสอบระบบแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบว่าเป็นใบหน้าคน และ 2) การตรวจสอบระยะของการทํางาน การทดลองแรกใช้ใบหน้าคนและไม่ใช่ใบหน้าคน
อย่างละห้าครั้ง ผลการทดสอบสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องคิดเป็น 100% การทดลองที่สองตรวจสอบใบหน้าคนท่ีระยะ 
5, 20, 50, 70 และ 100 เซนติเมตร ผลการทดลองพบว่าระยะที่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สามารถทํางานได้ 100% 
คําสําคัญ : สแกนใบหน้า, การรู้จําใบหน้า, ราสเบอรี่, พาย 
 

Abstract 
 

 This paper presented the automaticdoor system to open door using human facial 
recognition. The system consisted of two devices, Raspberry Pi3 and Raspberry Pi camera module. 
This system recognize human face to open a door. The camera scanned the object and transferred 
the data to Raspberry Pi. The door was opened only for a human face. The experiment was divided 
into two cases: 1) to recognize human face and none human face 2) to test the effective of the 
distance. The first experiment, five faces of both human faces and non human faces were tested.  
The result revealed the 100% performance. The latter experiment, human face was tested at 5, 20, 
50, 70 and 100 centimeters distance. We found that the distance which was shorter than 50 
centimeters was the 100% performance.   
Keywords:  human face scanning, facesrecognition, Raspberry Pi 
 
บทนํา 

ทุกวันนี้สิ่งอํานวยความสะดวกเกิดขึ้นใหม่เสมอ รวมถึงทางด้านการบริการ โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อกับ
สิ่งต่างๆ การใช้ประตูก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่สามารถนํามาพัฒนาให้เป็นระบบที่ทันสมัยได้ ร้านสะดวกซื้อก็เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่างของการให้บริการ และในปัจจุบันร้านสะดวกซ้ือได้ใช้ระบบเปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้ระบบเรดาร์เป็นตัวเซ็นเซอร์
ตรวจจับการเปิดประตูมีระบบ Photo sensor ป้องกันการประตูหนีบแต่ประตูอัตโนมัตินี้ไม่สามารถป้องกันสิ่งมีชีวิตท่ี
ไม่ใช่มนุษย์ได้ ซ่ึงทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จําเป็นและอาจจะสร้างความเสียหายแก่ตนเองและทรัพย์สินอีกด้วย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดค้นพัฒนาอุปกรณ์มาช่วยในการเปิดประตูคือ การใช้ระบบสแกนใบหน้าเข้ามาช่วยในด้าน
การบริการเปิดประตูให้มีความสะดวกสบายในการใช้ประตู และยังสามารถป้องกันสิ่งมีชีวิตท่ีไม่ใช่มนุษย์ได้ โดยใช้ 
Raspberry Pi3 และกล้อง RaspberryPi Camera Module เป็นตัวสแกนใบหน้าเพื่อเปิดประตู เม่ือตัวกล้องจับโฟกัส
ใบหน้าได้แล้วระบบเปิดประตูก็จะทํางาน และจะเปิดค้างอยู่ประมาณ 5 วินาทีสรุปการวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 
เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับการบริการและยังลดการเกิดการสูญเสียพลังงาน อีกทั้งยังมีความทันสมัย และไม่ยุ่งยาก  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ Raspberry Pi 
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ RaspberryPi 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากการศึกษาข้อมูลการพัฒนาระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ Raspberry Pi จึงได้นํา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสแกนใบหน้า มาเป็นแนวทางการวิจัย ดังนี้  
 ณัศรุณ บินโหรน (2556) ได้พัฒนาต้นแบบระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟน โดยใช้ 
เทคโนโลยี GPS ในการระบุสถานที่ในการบันทึกเวลา การตรวจสอบบุคคลโดยใช้ภาพใบหน้าด้วยวิธีการไอคิวเอนจินส์ 
และคูอาบา    
 กีรติ อินทวิเศษ (2559) มีการพัฒนาระบบคัดแยกจดหมายโดยใช้ชื่อจังหวัดที่ปรากฏบนท่ีอยู่ของผู้รับในซอง 
จดหมายเพื่อใช้ในงานจําแนกท่ีอยู่ทางไปรษณีย์ด้วยการประมวลผลภาพจากลายมือเขียนจากซองจดหมาย การทดสอบ 
ระบบด้วยการเก็บตัวอย่างลายมือเขียนของผู้เข้าร่วมทดสอบจํานวน 30 คน เขียนชื่อจังหวัดด้วยลายมือลงบนซอง 
จดหมายขนาดมาตรฐานทั้งสิ้น 2,695 ซอง ผลทดสอบการรู้จําของระบบด้วยการค้นหาทีละจังหวัดจํานวนทั้งสิ้น 77 
จังหวัด เปรียบเทียบกับวิธีการค้นหาจังหวัดโดยแบ่งหมวดจังหวัดออกเป็น 12 หมวด ผลการทดสอบพบว่าการค้นหาโดย 
การแบ่งเป็นหมวดจังหวัดให้ค่าร้อยละการรู้จําดีกว่า  
 สิทธิโชค อ่อนศรี และคณะ (2559) วิจัยเพื่อพัฒนาการเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ 
โดยการอาศัยหลักการพิสูจน์ลายนิ้วมือด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทําการเปรียบเทียบและควบคุมการเปิด-ปิด 
คอมพิวเตอร์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบ 

จากการศึกษาการเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการใช้ ระบบสแกนใบหน้าคนร่วมกับRaspberry Pi จึงได้รวบรวม
ข้อมูลการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่สําคัญ ดังนี้  
 1.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีสามารถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์ได้
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม หรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการทํางาน Spreadsheet Word Processing ท่องอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเล่นเกมส์ อีกท้ัง
ยังสามารถเล่นไฟล์วีดีโอความละเอียดสูง (High-Definition) ได้อีกด้วย (ศักราช รอดภัย และคณะ 2560) 
 1.2RaspberryPi Camera Module 
 เป็นโมดูลกล้องสําหรับต่อใช้งานร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi ขนาดความละเอียด 5 ล้าน pixel สามารถถ่าย
วิดีโอระดับ HD ท่ีความละเอียด 1080p, 720p และ 640x480 ด้วยอัตราแสดงผล 30 (1080p), 60 (720p และ 
640x480) และ 90 (640x480) เฟรมต่อวินาที (ปณวรรต คงธนกุลบวร และคณะ 2559) 
2. ขั้นวิเคราะห์ระบบ 

วิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ท่ีสามารถทํางานสําหรับ ระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ 
Raspberry Pi เพื่อกําหนดโครงสร้างการทํางานของระบบได้ดังนี้ แสดงดังภาพที่ 1 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

588

 
 ภาพที่ 1 ผังการทํางานและโครงสร้างของระบบ 

จากภาพที่ 1 แสดงผังการทํางานและโครงสร้างของระบบ ซ่ึงหลักการทํางานระบบตัวกล้องจะเชื่อมต่อกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับค่าจากกล้องนํามาประมวลผลข้อมูลท่ีรับเข้ามาถ้าถูกต้องประตูจะเปิด ถ้าไม่ถูกต้องจะรับ
ข้อมูลเข้ามาใหม่ ดังภาพ (ก) สําหรับภาพ (ข) แสดงโครงสร้างของระบบซึ่งการทํางานเมื่อมีผู้ใช้งานระบบยืนอยู่หน้า
กล้อง ตัวกล้องจะทําการสแกนใบหน้าและบันทึกเป็นรูปภาพ กล่องควบคุมระบบงานจะรับค่าจากกล้องประมวลผลและ
เปรียบเทียบภาพใบหน้าท่ีถูกต้อง ถ้าภาพใบหน้าถูกต้องประตูจะเปิด  
3. การออกแบบ  

การออกแบบระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ Raspberry Pi ซ่ึงประกอบไปด้วย (1) 
กล้อง Raspberry Pi Camera Module เพื่อจับภาพใบหน้า (2) Raspberry Pi3 เพื่อประมวลผลนําภาพจากกล้องมา
แปลเป็นข้อมูลและเปรียบเทียบภาพ และ (3) กลอนแม่เหล็ก 12 v เพื่อใช้ดูดจับประตู แสดงดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 หลักการทํางานของอุปกรณ์ 
4. การพัฒนา  

โดยพัฒนาระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ Raspberry Pi การพัฒนาชุดคําสั่งของ
Raspberry Pi3 โดยจะทําระบบจากโปรแกรม Python โดยใช้ภาษา Python เขียนคําสั่งลงในRaspberry Pi3 และยัง
ติดต้ัง OpenCv เพื่อใช้ในการประมวลผลภาพดังโค้ด ดังภาพที่ 3 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
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แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
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การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
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การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
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พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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1. Camera.resolution = (320, 240) 
2.  Camera.framerate = 30 
3:  rawCapture = PiRGBArray(camera, size =(320, 240)) 
4:  display_window = cv2.namedWindow(“Faces”) 
5:  face_cascade = cv2.CascadeClassifier(path+’hs.xml’) 
6. time.sleep(1) 
7:  for  frame in camera.capture_continuous(rawCapture,format=”bgr”,use_video_port=$) 
8: image = frame.array 
9:         gray= cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
10:        faces = facecascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 5) 
11:        for(x,y,w,h) in faces: 
12:  cv2.rectangle(image,(x,y,(x+w,y+h),(255,0,0),2) 
13:  if w*h >0: 
14.   GPIO.output(8,1) 
15.                                time.sleep(5) 

 
ภาพที่ 3 โค้ดคําสั่งประมวลผลภาพ 

 
จากภาพที่ 3 จะเป็นขั้นตอนการนําภาพจากกล้องมาแปรงเป็นข้อมูลอะเรย์ของค่าสี ท่ีมีขนาด 320 , 240 เก็บ

ในตัวแปร และสร้างหน้าจอโปรแกรม โดยตั้งชื่อหน้าจอว่า Faces เก็บในตัวแปร display window (บรรทัด 3 และ 4)
ระบบจะโหลดไฟล์ข้อมูลตัวอย่างใบหน้าท่ีเป็นไฟล์ xml เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับเปรียบเทียบกับภาพจากกล้องมาเก็บใน
ตัวแปร facecascade (บรรทัด5) และจะทําการวนรอบนําข้อมูลภาพจาก rawCapture มาสร้างเป็นภาพที่มีตระกูลภาพ
เป็น BGR วนทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆและนําข้อมูลภาพท่ีเป็นตระกูล BGR มาเก็บในตัวแปร (บรรทัด 7 และ 8)
และแปลงภาพจากภาพสีไปเป็นภาพขาวดํา (บรรทัด 9) ขั้นตอนต่อมาคือการนําข้อมูลตัวอย่างใบหน้าจากไฟล์ xml ท่ีอยู่
ในตัวแปร facecascade มาเปรียบเทียบกับภาพขาวดําจากตัวแปรท่ีจัดเก็บไว้ (บรรทัด 10) ซ่ึงจะดําเนินการวนลูปเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลในทุกๆพิเซลของ face (บรรทัด11) เพื่อกําหนดกรอบใบหน้าท่ีตรวจจับในภาพ (บรรทัด 12) ส่วนบรรทัดท่ี 
13สุดท้ายจะตรวจสอบใบหน้าว่าเป็นมนุษย์หรือไม่ (บรรทัด 13) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบระบบโดยแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่(1) การทดสอบการทํางาน
ของฮาร์ดแวร์ (2) การทดสอบใบหน้าของมนุษย์และใบหน้าท่ีไม่ใช่มนุษย์มาทําการสแกน (3) การทดสอบระยะการ
ตอบสนองของกล้อง ซ่ึงผลการทดสอบมีรายละเอียด ดังนี ้
1.ผลการทดลองด้านฮาร์ดแวร์ 

 
(ก) การสแกนใบหน้ามนุษย์   (ข) การตรวจจับใบหน้า      (ค) ผลการทํางานของระบบ 

ภาพที่ 5 การสแกนใบหน้าโดยมนุษย์ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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 จากภาพท่ี 5 ผู้ใช้งานระบบที่เป็นมนุษย์เข้าสแกนใบหน้า ดังภาพ (ก) กล้องตรวจจับใบหน้าและส่งข้อมูลรูป
ใบหน้าให้กับบอร์ด Raspberry Pi เพื่อประมวลผลข้อมูล ถ้าเป็นหน้ามนุษย์ระบบจะสร้างขอบเขตใบหน้า ดังภาพ (ข) 
เพ่ือนําใบหน้ามนุษย์ไปควบคุมให้ระบบทํางาน แสดงดังภาพ (ค) 

 
(ก) การสแกนใบหน้าไม่ใช่มนุษย์              (ข) การตรวจจับใบหน้า  (ค) ผลการทํางานของระบบ 

ภาพที่ 6 การสแกนใบหน้าโดยสิ่งมีชีวิตท่ีไม่ใช่มนุษย์ 
 

 จากภาพที่ 6 ผู้ใช้งานระบบที่ไม่เป็นมนุษย์เข้าสแกนใบหน้า ดังภาพ (ก) กล้องตรวจจับใบหน้าและส่งข้อมูลรูป
ใบหน้าให้กับบอร์ด Raspberry Pi เพื่อประมวลผลข้อมูล ถ้าไม่เป็นหน้ามนุษย์ระบบจะไม่สร้างขอบเขตใบหน้า ดังภาพ 
(ข) และใบหน้าท่ีไม่ใช่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมให้ระบบทํางานได้ แสดงดังภาพ (ค) 
2. ผลการทดสอบใบหน้าของมนุษย์และใบหน้าที่ไม่ใช่มนุษย์มาทําการสแกน 

ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้ระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ Raspberry Pi ด้วยการ
ทดสอบระบบใบหน้ามนุษย์ 5 ครั้ง และใบหน้าท่ีไม่ใช่มนุษย์ 5 ครั้ง รวมทั้งหมด 10 ครั้ง พร้อมเก็บผลลัพธ์ ผลการทดสอบ
แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการตรวจสอบการทํางานของระบบ 

   รายการ จํานวนครั้ง 
1 2 3 4 5 

1. ทดสอบโดยใช้ใบหน้ามนุษย์   
2. ทดสอบโดยใช้ใบหน้าท่ีไม่ใช่มนุษย์ X X X X X 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การใช้ใบหน้าของมนุษย์สามารถสแกน 5 ครั้ง ประตูเปิดท้ัง 5 ครั้ง ส่วนใบหน้าสิ่งมีชีวิต
อ่ืนที่ไม่ใช่มนุษย์ พบว่าระบบไม่เปิดประตูให้ทุกครั้งเช่นกัน นั่นแสดงว่าระบบสามารถทํางานได้ ร้อยละ 100  
 
3. ผลการทดสอบระยะการตอบสนองของกล้อง 
 การทดสอบระยะการสแกนภาพใบหน้ามนุษย์ของกล้อง การทดสอบแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ 5, 20, 50, 
70 และ 100 เซนติเมตร ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 2 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองระยะกาตอบสนองของกล้อง 

รายการ (ระยะ) 
 

จํานวนครั้ง  

1 2 3 4 5 คิดเป็นร้อยละ

1. ระยะประชิดหน้ากล้อง 5 เซนติเมตร  100 
2. ระยะ 20 เซนติเมตร  100 
3. ระยะ 50 เซนติเมตร  100 
4. ระยะ 70 เซนติเมตร   X X 80
5. ระยะ 100 เซนติเมตร X X X X  10 

 
  จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบระยะการสแกนภาพใบหน้ามนุษย์ของกล้อง ท้ัง 5 ระยะ พบว่า ในระยะที่
ต่ํากว่า 50 เซนติเมตร เป็นระยะที่กล้องสามารถจับภาพใบหน้าได้แม่นยํามากท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ100 ส่วนทุกระยะที่ทํา
การทดสอบ ส่วนระยะ 70 เซนติเมตร สามารถสแกนใบหน้าได้ คิดเป็นร้อยละ 80 กับ และระยะ 100 เซนติเมตร 
สามารถสแกนใบหน้าได้เพียง ร้อยละ 10เท่านั้น ผลอาจจะเนื่องจากรูปภาพใบหน้าเริ่มไม่ชัดเจนเครื่องสแกนใบหน้าจึงไม่
สามารถสแกนได้จากการทดลองนี้ไม่สามารถจํากัดระยะที่แน่ชัดของกล้องได้เพราะต้องขึ้นอยู่กับ Resolution ค่าความ
ละเอียดของภาพ ๆ หนึ่งซ่ึงกําหนดเป็นจํานวนเม็ดสี (pixels) ยังบวกกับปัจจัยหลายอย่างและขึ้นอยู่กับค่าความละเอียด
ของกล้องอีกด้วย  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ Raspberry Pi จากตารางที่ 1 ผลการ
ทดสอบการสแกนใบหน้าของมนุษย์และใบหน้าท่ีไม่ใช่มนุษย์โดยท่ีกล่องควบคุมระบบงาน ประมวลผลและทําการ
เปรียบเทียบภาพใบหน้าโดยทดสอบระบบใบหน้ามนุษย์ 5 ครั้ง และใบหน้าที่ไม่ใช่มนุษย์ 5 ครั้ง รวมทั้งหมด 10 ครั้งผลการ
ทดสอบพบว่าระบบสามารถสแกนหน้ามนุษย์ผ่านทั้งหมด 5 ครั้ง ส่วนที่ไม่ใช่หน้ามนุษย์ไม่ผ่านทั้งหมด 5 ครั้งจากตารางที่ 
2 ผลการทดสอบระยะการสแกนภาพของกล้อง แบ่งระยะได้ท้ังหมด 5 ระยะ ได้แก่ 5, 20, 50, 70 และ 100 เซนติเมตร
ผลการทดสอบพบว่า ในระยะที่กล้องทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ระยะต่ํากว่า 50 เซนติเมตร คิดเป็น              
ร้อยละ 100 จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบสามารถอํานวยความสะดวกทางด้านบริการและลดการสูญเสียพลังงานโดย
สิ้นเปลืองอีกทั้งระบบการให้บริการเปิดประตูโดยการสแกนใบหน้าร่วมกับ Raspberry Pi นี้ไม่จําเป็นต้องติดต้ังแต่ในร้าน
สะดวกซ้ือเพียงอย่างเดียว ระบบเปิดประตูนี้ ยังสามารถนําไปใช้กับสถานที่ต่างๆ ได้อีก ขึ้นอยู่กับปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ยังมีจุดด้อยของระบบอยู่ คือระบบการให้บริการเปิดประตูโดยการสแกนใบหน้าเป็นเพียง
แค่ระบบการให้บริการ เพื่ออํานวยความสะดวกเท่านั้นไม่ได้มีความปลอดภัยจนถึงขั้นเป็นระบบความปลอดภัยในการ
พัฒนาครั้งต่อไปควรเพิ่ม การรู้จําใบหน้า สามารถบันทึกและจดจําใบหน้า พร้อมทั้งตรวจสอบการเข้าออกผ่านเครื่อง
สแกนใบหน้าได้ 
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วิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: 
NCIT) ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. จังหวัดนครศรีธรรมราช. 26-27 ตุลาคม 2559. หน้า 94-98. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
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พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

593

บทความวิจัยภาคบรรยาย
(Oral Presentation)

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

วันที่  19 - 20 ธันวาคม 2560

ณ หอประชุมสิริร�าไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

594

การแจ้งค่า BMI ด้วยเสยีงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวดัส่วนสูงแบบอตัโนมัต ิ
Automatic BMI voice prompts through weighing and height measurement 

ฌัฐกานต์ ปึงธนาพิทักษ์, ระพี ตรีอินทอง, ปิติพล พลพบู, ธานิล ม่วงพูล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
บทคัดย่อ 

 บทความน้ีนําเสนอการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ การทํางานของระบบ
ประกอบด้วยเซนเซอร์สําหรับการชั่งน้ําหนัก และอัลตร้าโซนิคเป็นเซนเซอร์สําหรับวัดส่วนสูง เซนเซอร์ท้ังสองตัวเชื่อมต่อกับ
บอร์ดอาดูโนซ่ึงเป็นส่วนทาหน้าท่ีคํานวณค่า BMI เพื่อแสดงผลผ่านจอแสดงผล พร้อมกับแจ้งค่า BMI ด้วยเสียง การทดลอง
โดยการให้ผู้ใช้จํานวน 10 คน ขึ้นไปชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงเพื่อคํานวณค่า BMI ผลการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ระหว่างค่า BMI ท่ีได้จากการทดลองกับค่าท่ีคํานวณจริงคือ 0.54 และค่า SD อยู่ท่ี 0.34  
คําสําคัญ : อัลตร้าโซนิก, อาร์ดูไอโน, เครื่องชั่งน้ํา 
 

Abstract 
  This article offers body mass index via voice prompts that using automatic load cell and height 
scales. The system consists of a load cell, a sensor for weighing. Ultrasonic is a sensor for high altitude 
measurements. Both sensors connect to the Arduino that it is a part of BMI calculation. The output, BMI, 
prompt simultaneously on the LCD monitor and voice prompts. Experiment, ten people are tested by 
load cell and height measurement. The result reveal the difference of mean and standard deviation of 
BMI between the system and manual calculation is 0.54 and 0.34, respectively.  
Keywords: ultrasonic, arduino, load cell  
 
บทนํา  
 ปัจจุบันข้อมูลค่าน้ําหนักและส่วนสูงของคนเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญท่ีจะนาไปใช้ในการประเมินสุขภาพ ซ่ึงค่าน้ําหนัก
และส่วนสูงของแต่ละคนจะสามารถนํามาประมวลผลเพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ไปวิเคราะห์และวิจัย
สุขภาพของแต่ละคน ค่าดัชนีมวลกายเป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถบอกความเสี่ยงของโรคต่างๆ ท่ีอาจะเกิดข้ึนได้ เช่น โรคอ้วน              
โรคผอม หรือไม่สมส่วนและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น (ชวิศา แก้วอนัน, 2559) จึงส่งผลให้เครื่องชั่งน้ําหนักและ
วัดส่วนสูงมีความจําเป็นสําหรับบุคคลที่ต้องการดูแลสุขภาพของตนเอง เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงท่ัวไปจะอ่านค่าผ่าน
สายตา จึงเกิดปัญหาในการการอ่านค่าน้ําหนักและส่วนสูงผิดพลาด การคํานวณค่าดัชนีมวลกายก็จะผิดพลาดได้ ดังนั้นถ้ามี
เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงที่อยู่ในเครื่องเดียวกันและมีการแจ้งค่า BMI แบบอัตโนมัติด้วยเสียงท่ีจะบอกค่าสถานะ BMI 
เช่นคุณอ้วนเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน คุณอ้วนแต่ยังไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนเป็นต้น จะทําให้การชั่งน้ําหนักและ
วัดส่วนสูงทําได้ในเวลาระยะสั้น สะดวกสบาย ทําให้การคํานวณค่าดัชนีมวลกายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น  
 บทความน้ีจึงมีการเสนอการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ โดยอาศัย 
เซนเซอร์โหลดเซลล์ (Load cell) เพื่อรับค่าน้ําหนักและเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคทําหน้าท่ีตรวจวัดระยะความสูง นําข้อมูลจาก
เซนเซอร์ ท้ังสองให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผล และแสดงผลออกหน้าจอแอลซีดีและเสียงบอกค่าสถานะ              
ค่า BMI ให้กับผู้ใชง้านได้ทราบทันที 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ 
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูง  

แบบอัตโนมัติ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 จากการท่ีรวบรวมศึกษาข้อมูลได้พบว่ามีหลากหลายโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงและ 
เซนเซอร์เพ่ือเป็นแนวทางการวิจัยดังนี้  
 ยุพดี หัตถสิน และคณะ (2558) พัฒนาระบบเสียงและการทดสอบระบบตรวจจับวัตถุในโครงการแว่นตาแจ้งเตือน
สิ่งกีดขวางสําหรับผู้พิการทางสาย โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตามากมาย                       
ซ่ึงประยุกต์ใช้ อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ให้วางไว้ท่ีด้านซ้ายและด้านขวาของแว่นตาเพื่อค้นหาสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าแล้วให้ 
Ultrasonic Sensor ทางด้านซ้ายและด้านขวาโดยทํางานร่วมกันมี Accelerometer Sensor โดยสนับสนุนการหาค่าความ
เอียงเพื่อที่จะคํานวณหาการกม้-การเงยของศีรษะมาช่วยในการวิเคราะห์การทํางานแจ้งเตือนออกมาในรูปแบบของเสียงพูดคือ
การบอกระยะทางแบบ Real Time  
 ภาณุวัฒน์ มาละแซม และคณะ (2558) ความแม่นยาของเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลท่ีได้รับผลกระทบจาก 
แหล่งจ่ายไฟอ้างอิง โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ADUC847 และบอร์ดแสดงผล ET-SDP8 การทํางานของวงจร ADC              
ท่ีมีความละเอียดสูง ADC ของบอร์ด ADUC847 คือ ไอซีเบอร์ LM336-2.5V ซ่ึงทําให้การอ่านค่าน้ําหนักมีความถูกต้องและ
แม่นยํามากและมีการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ําหนักท่ีอ่านจากโหลดเซลน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้แรงดันอ้างอิงจากวงจรแบ่ง
แรงดันจากตัวต้านทานปรับค่าได้  
 อํานวย ตันพานิชย์ และคณะ (2556) วิจัยความสัมพันธ์ของดัชนีมวลกายการรับรูรูปร่างและกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีมวลกายการรับรู้รูปร่างและกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายของเด็กไทยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เด็กนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
จํานวน 484 คน เป็นเด็กชาย 186 คน เด็กหญิง 298 คน มีอายุระหว่าง 10-13 ปี พบว่าเด็กชายมีค่าเฉลี่ยการรับรู้รูปร่างต่ํา
กว่าค่าดัชนีมวลกายแต่ในเด็กหญิงมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ท่ีใกล้เคียงกับค่าดัชนีมวลกายพบว่าค่าดัชนีมวลกายของเด็กนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการรับรู้รูปร่าง  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบ 
 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทาเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลหลักการทางานของอุปกรณ์บอร์ดอาดู
โนอัลตร้าโซนิคโหลดเซลล์ และตารางค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จากหนังสือเอกสาร อินเทอร์เน็ตและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  
 1.1 บอร์ดอาดูโน่ 
 อาดูโน่ เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR เป็นตัวประมวลผลและสั่งงานเหมาะสําหรับนําไปใช้ในการศึกษา
เรียนรู้ระบบไมโครคอนโทรเลอร์สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ อินพุต/เอาต์พุต ต่างๆ ได้มากมาย
ท้ังในแบบที่เป็นการทํางานตัวเดียวอิสระหรือเชื่อมต่อสั่งงานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ และยังมีการพัฒนาแบบโอเพนซอร์ส คือ             
มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังดา้น ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ (ศรราม หงษพ์รหม และคณะ, 2559)  
 1.2 อัลตร้าโซนิค 
 อัลตร้าโซนิคเป็นเซนเซอร์โมดูลสาหรับตรวจจับวัตถุและวัดระยะทางแบบไม่สัมผัสโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค ซ่ึงเป็น
คลื่นเสียง ความถ่ีสูงเกินกว่าการได้ยินของมนุษย์สามารถวัดระยะได้ตั้งแต่ 2–400 เซนติเมตร หรือ 1–156 นิ้ว สามารถต่อใช้
งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายใช้พลังงานต่ํา (ปณวรรต คงธนกุลบวร และคณะ, 2559)  
 1.3 โหลดเซลล์ (Load Cell) 
 โหลดเซลล์ (Load Cell) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แปลงค่าของแรงเป็นสัญญาณไฟฟ้า การแปลงค่านี้ไม่ใช่การ
แปลงค่าโดยตรงหากแต่เกิดขึ้นสองขั้นตอน จากการแปลงค่าทางกลศาสตร์ แรงจะถูกตรวจจับได้จากการเปลี่ยนรูปร่างของ  
สเตนเกจและสเตนเกจแปลงค่าการเปลี่ยนรูปร่างนี้ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า (คเณศ ไวท์ยางกูร และคณะ, 2556)  

2. ขั้นวิเคราะห์ระบบ  
 วิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ท่ีสามารถทํางานสาหรับการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูง              
แบบ อัตโนมัติเพื่อกําหนดโครงสร้างของระบบ  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 1 โครงสร้างระบบ 
 

 จากภาพท่ี 1 แสดงผังการทํางานของระบบ ซ่ึงหลักการทํางานโหลดเซลล์ (Load Cell) และอัลตร้าโซนิลจะเชื่อมต่อ
อยู่กับบอร์ดอาดูโนเพื่อทําการรับค่าของน้ําหนักและส่วนสูงจากการนําค่าท้ังสองมาประมวลผลต่อและทําการคํานวณค่า BMI 
เพื่อไปแสดงบนหน้าจอแสดงผลและเสียงบอกค่า BMI ดังภาพ (ก) สําหรับภาพ (ข) แสดงโครงสร้างของระบบเมื่อมีผู้ใช้มาข้ึน
ไปชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงเซนเซอร์ทําการวัดค่าส่วนสูงและชั่งน้ําหนักและส่งผลประมวลค่า BMI แสดงออกทางหน้าจอและ
เสียงของระบบจะดังขึ้นพร้อมกับบอกค่าสถานะ BMI  

3. สมการในการคํานวณผลค่า BMI คือสมการ  
 ดัชนีมวลกาย (Body mass index) ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันทั่วโลกในทางเวชปฏิบัติและการศึกษาในภาคสนามให้
ใช้ดัชนีมวลกายเป็นตัวบ่งชี้ท่ีเหมาะสมสําหรับประเมินภาวะโภชนาการในผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยคํานวณจากสมการ
ท่ี (1) (ณัฐเศรษฐ์ มนิมนากร, 2550)          
 
 
 
 

4. ออกแบบระบบ  
 ดําเนินการสร้างเครื่องต้นแบบการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ                   
ซ่ึงประกอบด้วย (1) อัลตร้าโซนิคเป็นตัววัดระดับความสูง (2) โหลดเซลล์ (Load Cell) รับค่าน้ําหนัก (3) บอร์ดอาดูโนซ่ึงเป็น
ตัวควบคุมส่วนกลางของระบบ (4) จอแสดงผล เป็นส่วนที่แสดงค่าน้ําหนัก ส่วนสูงและค่า BMI(5) DFPlayer MP3-TF-16P 
Mini MP3 Player Module for Arduino โมดูลเสียงจะจับเก็บเสียงและประมวลเสียงออกมาหลังการคํานวณ (6) ลําโพง 
เป็นส่วนที่แสดงผลการออกเสียงของระบบจะบอกค่า BMI แสดงดังภาพที่ 2  

(1) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

597

 
ภาพที่ 2 หลักการทํางานของระบบ 

ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้เครื่องการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ                    
โดยการให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 
10 คน ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงผลที่ได้นําไปเปรียบเทียบกับเคร่ืองชั่งเครื่องอื่นๆและตรวจสอบว่าชั่งตรงกันหรือไม่และทําการ
จัดเก็บผลลัพธ์ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงและค่า BMI 

จํานวน
คน 

เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูง เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงท่ัวไป ผลต่างของ
ค่า BMI 

 น้ําหนัก ส่วนสูง ค่า BMI น้ําหนัก ส่วนสูง ค่า BMI 
1 52.5 165.9 19.08 52.3 170 18 1.08 
2 85.7 175.8 27.73 85.4 176 27 0.73 
3 46.7 158.2 18.66 46.6 158 18 0.66 
4 105.4 180.9 32.21 105.3 181 32 0.21 
5 92.3 175.5 29.97 92.2 176 29 0.97 
6 65.8 158.7 26.13 65.7 159 25 1.13 
7 55.9 160.9 21.59 55.8 161 21 0.59 
8 73.7 182.5 22.13 73.6 182 22 0.13 
9 69.3 159.2 27.34 69.2 159 27 0.34 
10 79.2 169.1 27.70 79 169 27 0.70 

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่า BMI 0.54 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า BMI 0.34 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองของการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ
เม่ือเปรียบเทียบกันเครื่องชั่งน้ําหนักและท่ีวัดส่วนสูงแบบทั่วไป โดยใช้ทฤษฎีค่าเฉล่ียความแตกต่างและการหาส่วนเบี่ยงเบน 
(SD) มาคํานวณผลการเปรียบเทียบพบว่ามีค่าความแตกต่างเฉลี่ย อยู่ท่ี 0.54 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.34 
 
ผลการทดลองของฮาร์ดแวร์  
  ประกอบอุปกรณ์เซนเซอร์ท้ังหมดลงบอร์ดอาดูร์โนและทําการทดลองชิ้นงานการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่าน                   
เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ภาพที่ 3 ภาพรวมชิ้นงานและวิธีการชั่งน้ําหนัก 
 

 จากภาพท่ี 3 ภาพรวมชิ้นงานและวิธีการชั่งน้ําหนัก เพื่อทดสอบระบบผู้ใช้เข้าใช้งาน ดังภาพ (ก) ระบบจะ
ประมวลผลและแสดงผลผ่านจอแสดงผลซึ่งจะแสดงผลค่านํ้าหนัก ค่าส่วนสูงและค่า BMI ของผู้ใช้งาน ดังภาพ (ข) นอกจากจะ
แสดงผลผ่านจอแสดงผลแล้วยังแสดงผลด้วยเสียงได้ ดังภาพ (ค) 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาการแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ โครงสร้าง
ของระบบประกอบด้วยเซนเซอร์ โหลดเซลล์ (Load Cell) เพ่ือรับค่าน้ําหนัก และเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคเพื่อรับค่าส่วนสูง โดย
เซนเซอร์ท้ังสองจะส่งข้อมูลให้กับบอร์ดอาดูโน่เพื่อทําการประมวลผลคํานวณค่า BMI นําผลท่ีได้ท้ังหมดแสดงผลผ่านหน้า
จอแสดงผลและทางเสียงโดยเสียงบอกค่าสถานะ BMI ด้วยเสียง คุณอ้วนเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน คุณอ้วนแต่ยัง              
ไม่เสียงต่อการเกิดโรคอ้วน คุณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณผอม คุณมีผอมเกินไป ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบระบบโดยให้ผู้ใช้
ขึ้นไปชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูง จํานวน 10 คน และนําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงด้วย
ระบบเดิม เพื่อนําค่าส่วนสูงและน้ําหนักมาคํานวณค่า BMI ผลการทดสอบพบว่าค่า BMI ใกล้เคียงกัน แสดงดังตารางที่ 1 
คณะผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการทํางานของระบบทํางานเป็นไปตามขอบเขตงานที่ได้กําหนดไว้สามารถชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงและ
คํานวณบอกค่า BMI ได้ตรงตามเกณฑ์ จึงเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่สนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น   
 
ข้อเสนอแนะ    
 ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ยังมีจุดด้อยของระบบในเรื่องโครงสร้างของที่วัดส่วนสูงที่อาจจะสูงเกินไปอาจเป็นอุปสรรคในการ
เคลื่อนย้ายและกล่องแสดงผลควรสามารถทําให้เคลื่อนย้ายอยู่ในระดับสายตาของแต่ละคนได้เนื่องจากความสูงของแต่ละคน
ไม่เท่ากัน  นอกจากนี้ผู้วิจัยสามารนําไปพัฒนาต่อในเรื่อโครงสร้างที่วัดส่วนสูงด้วยการเปลี่ยนวัสดุของที่นํามาใช้และการเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ซ่ึงสามารถให้เก็บข้อมูลของแต่ละบุคคลท่ีใช้เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลนี้สามารถกลับมาย้อนดูข้อมูล
น้ําหนักส่วนสูงของตัวเอง ในครั้งที่ชั่งในอาทิตย์ก่อนหรือเดือนที่ผ่านมาได้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
ชวิศา แก้วอนันต์. (2558).ผลของโครงการบริการวิชาการ โภชนบัญญัติ 9 ประการ ท่ีมีต่อค่าดัชนีมวลกาย (BMI)  

ของนักเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทราราม จังหวัดปทุมธานี .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2558. หน้า 79-86. 

ณัฐเศรษฐ มนิมนากร และอภิวันท์ มนิมนากร. (2550). การออกกําลังกายสําหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วน. วารสารศูนย์บริการ
 วิชาการ. ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1-2 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2550, หน้า 26-31. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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ปฏิพัทธ ศรีแสง ศุภกร กตาธิการกุล และมารีนา มะหนิ. (2557). เครื่องวัดระดับน้ําเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเซนเซอร์ไร้สาย. 
 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ.ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3 ฉบับพิเศษ. งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ            
 ครั้งที่ 24  ประจําปี 2557.หน้าท่ี 51-59. 
ภาณุวัฒน์ มาละแซม วีรวุฒิ  ขันรัตน์ และณัฐพงษ์  เชื้อเมืองพาน. (2558). ความแม่นยําของเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลที่
 ได้รับผลกระทบจากแหล่งจ่ายไฟอ้างอิง. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-
 CARD 2015). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง. 
ยพุดี หัตถสินณัฐวัฒน์พยาราษฎร์ และชาญณรงค์ ธรรมเสนา. (2558). พัฒนาระบบเสียงและการทดสอบระบบตรวจจับวัตถุ
ในโครงการแว่นตาแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสําหรับผู้พิการทางสาย. The Eleventh National Conference on 
 Computing and Information Technology ครั้งท่ี 11 (NCCIT2015). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
 นครเหนือ. 2-3 กรกฎาคม 2558. หน้าท่ี 553-558. 
อํานวย ตันพานิชย์ นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และกรัณฑรัต บุญช่วยธนาสิทธ์ิ. (2556) ความสัมพันธ์ของดัชนีมวลกายการรับรู้

รูปร่าง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย.              
The 10thNational Kasetsart University KamphaengSaen Conference. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               
วิทยาเขตกําแพงแสน. 6-7 ธันวาคม 2556. หน้าท่ี 614-615. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
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การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการสตาร์ทรถจักรยานยนต ์
Development of safety systems for starting a motorcycle 

พรพิพัฒน์  ชูปาน, รัฐพงศ์ ปะทักขินัง, มงคล รอดจันทร์, ธานิล ม่วงพูล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์โดยการสแกนลายนิ้วมือ 
การทํางานของระบบอาศัยหลักการรู้จําลายนิ้วมือเพื่อใช้สําหรับควบคุมการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ ระบบประกอบด้วย 
บอร์ด Arduino ทําหน้าท่ีในการอ่านลายนิ้วมือและตัดกระแสไฟที่ในการสตาร์ทรถ การทดลองโดยนําระบบไปติดต้ังกับ 
รถจักรยานยนต์ ระบบถูกทดสอบโดยคน 10 คน แบ่งเป็นคนที่เป็นเจ้าของ จํานวน 5 คน และไม่ใช่เจ้าของอีก 5 คน   
ทําการทดสอบ ผลการทดลองพบว่า ผู้เป็นเจ้าของสามารถสตาร์ทรถได้ และคนที่ไม่ใช่เจ้าของไม่สามารถสตาร์ทรถได้  
คําสําคัญ : ระบบสแกนลายนิ้วมือ, การรู้จําลายน้ิวมือ, การสตาร์ทเคร่ืองยนต์ผ่านอุปกรณ์แกนลายนิ้วมือ 
 

Abstract 
 

This study aims to develop a theft protection motorcycle system using fingerprint. The system 
use fingerprint recognition to control motorcycle starting. This system consists of Arduino board to 
recognize fingerprint and turn on/off electricity to the motor starter switch. In experiment, the system 
installed to motorcycle. The system was tested by 10 people, five people who were the owner and five 
people who were not the owner. The result show that the owner can start their motorcycle. In contrast, 
motorcycle can not start by people who were not the owner. 
keywords: fingerprint scanning system, fingerprint recognition, starting the engine through a fingerprint 
device 
 
บทนํา 

ปัจจุบันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังและถูกคนร้ายโจรกรรมได้อย่างรวดเร็ว   
แม้รถจะมีระบบป้องกันแบบดั้งเดิมของตัวรถ เช่น ล็อคคอ ล็อคกุญแจ เป็นต้น ท่ีเป็นการป้องกันพื้นฐานที่มีมากับตัว
รถจักรยานยนต์ท่ีผู้ผลิตรถจักรยานยนตไ์ด้ทําควบคู่มาเป็นการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงท่ีจะถูก
โจรกรรมได้ จากรายงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พบว่าสถิติรถจักรยานยนต์รับแจ้งหายทั่วเขตพื้นที่ภาคตะวันตกใน
เขตภูธรภาค7 มีคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์มากท่ีสุดใน จ.กาญจนบุรี รองลงมาคือ จ.นครปฐม บางครั้งคนใกล้เคียงก็
อาจจะคิดว่า ไม่ได้เกี่ยวกับการโจรกรรมและนิ่งเฉย ในกรณีท่ีโจรมีความรู้ตระเตรียมการมาและเจ้าของรถไม่ทราบว่า
ระบบป้องกันและเตือนภัยทํางานก็จะถูกโจรกรรมได้ในที่สุด (มติชนออนไลน์, 2555) 
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ภาพที่ 1 สถิติรับแจ้งรถจักรยานยนต์หายตั้งแต่ตุลาคม 2554 ถึงมีนาคม 2555 
ในพื้นที่ภาคตะวันตกในเขตภูธรภาค 7 

 
จากภาพท่ี1 แสดงให้เห็นว่ามีการแจ้งความเรื่องรถจักรยานยนต์ภายในเขตพื้นท่ีภาคตะวันตกในเขตภูธรภาค7

ภายในระยะเวลา 6 เดือนรวมกันทั้งหมดสูงถึง 1,042 คดี แม้ว่าจะมีระบบความปลอดภัยเดิมท่ีมากับรถให้แล้วแต่รูปแบบ
การโจรกรรมมีหลากหลายวิธี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการท่ีมีระบบความปลอดภัยเดิมท่ีมีมาให้นั้นอาจจะยังไม่เพียงพอและ
เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่สามารถถูกโจรกรรมได้ง่ายมากท่ีสุดจึงจําเป็นต้องมีระบบป้องกันการโจรกรรม
ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่างจากของเดิมท่ีติดมากับตัวรถจักรยานยนต์ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยแบบยืนยันตัวบุคคลมีหลายรูปแบบเช่น ระบบยืนยันด้วย
ลายน้ิวมือ ระบบยินยันตัวบุคคลด้วยใบหน้า ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยม่านตา เป็นต้น ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์
และมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูง มีการนํามาใช้งานอย่างแพร่หลายเหมาะกับการนํามาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันข้อมูลหรือทรัพยส์ิน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงปัญหาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและพัฒนา
ระบบความปลอดภัยข้ึนมาเพื่อช่วยให้สถิติการโจรกรรมลดน้อยลงและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบการยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือ ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก
ในการระบุตัวตนในการเพิ่มความปลอดภยัมากขึ้นให้กับผู้ใช้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบความปลอดภัยในการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยในการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการศึกษาข้อมูลการสตาร์ทรถจักรยานยนต์โดยการสแกนลายนิ้วมือ จึงได้นําวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสแกน
ลายนิ้วมือ มาเป็นแนวทางการวิจัย ดังนี้ 
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สถิติรับแจ้งความรถจักรยานยนต์หายพ้ืนที่ภาคตะวันตกในเขตภูธรภาค 7

รับแจงความ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 สิทธิโชค อ่อนศรี และคณะ (2556) ได้นําเสนอระบบเปิด-ปิดคอมพิวเตอร์โดยเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ โครงสร้าง
การทํางานของระบบจะทําการบันทึกลายนิ้วมือเก็บไว้ท่ีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบจะเปรียบเทียบลายนิ้วมือของผู้
ถ้าถูกต้องระบบจะเปิด-ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 เสฐียรพงษ์  ขุนอินทร์(2553) ได้พัฒนาระบบชุดล็อกพาหนะ 2 ล้อโดยใช้ลายนิ้วมือยืนยันแบบ 
แจ้งเตือนผ่านข้อความสั้นระบบจะใช้ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเพื่อให้ระบบกลไกทําการล็อกและสามารถ
ปลดล็อกได้ด้วยลายนิ้วมือของเจ้าของรถเท่านั้น นอกจากนี้ในการที่มีการนํารถออกไปโดยไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ  
ระบบจะส่งข้อความสั้นไปที่โทรศัพท์มือถือของเจ้าของรถเพื่อแจ้งเตือนว่ารถได้ถูกโจรกรรมไป 
 อรุณชัย ตั้งเจริญบํารุงสุข และคณะ (2557) ได้พัฒนานวัตกรรมในการจําแนกเด็กชายปกติและออทิสติกโดยใช้
พ้ืนฐานของลายนิ้วมือจําแนกความแตกต่างของลายนิ้วมือของเด็กชายที่เป็นปกติและที่เป็นออทิสติกทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม FingASD จากผลการวิเคราะห์พบว่าลายนิ้วมือของนิ้วโป้งซ้ายให้ผลในการจําแนกท่ีดีกว่านิ้วอ่ืนๆ 
และยังพบว่าสามารถจําแนกและทํานายผลได้ถูกต้องถงึร้อยละ 100 ท้ังในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กปกติและเด็กออทิสติก 

คุณากรสีหนูและคณะ (2560) ได้พัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลไร้สายโดยใช้
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลักการทํางานของระบบโดยจะใช้สวิตช์ปรอทเพื่อตรวจจับระดับความเอียงของ
รถจักรยานยนต์ ถ้าความเอียงเกินค่าท่ีตั้งไว้ระบบจะแจ้งเตือนในระยะใกล้จะใช้สัญญาณเสียง ส่วนการแจ้งเตือน
ระยะไกลจะใช้การส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของรถ การปิดสัญญาณแจ้งเตือนจะใช้สัญญาณความถี่วิทยุ
ปิดโดยใช้รีโมต  
2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 2.1 เทคโนโลยีลายนิ้ว 
 เทคโนโลยีลายน้ิวมือสําหรับเทคโนโลยีสแกนลายพิมพ์นิ้วมือท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันโดยทั่วไปแล้วแบ่งได้ 3 
ลักษณะได้แก่เซนเซอร์ประจุไฟฟ้า (Capacitive Sensor) เซนเซอร์อุณหภูมิ (Thermal Sensor) และเซนเซอร์แสง
(OpticalSensor) เทคโนโลยีสองแบบแรก ผู้ใช้ต้องแตะไปที่เซนเซอร์โดยตรงทําให้อายุใช้งานสั้นและมีปัญหาด้านการ
บํารุงรักษาโดยเฉพาะในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวจะเกิดไฟฟ้าสถิตทําลายผิวเซนเซอร์ได้ขณะที่แบบแสงจะมีความ
ทนทานกว่าและมีคุณสมบัติรวมของเทคโนโลยีอ่ืนมาไว้ด้วยหลักการทํางานของเซนเซอร์แสง คือการสะท้อนกลับหมด
ของแสง ด้วยการอาศัยแสงสีแดงส่องลายนิ้วมือท่ีวางอยู่บนเลนส์สะท้อนกับตัวหัวเซนเซอร์ (นิทัศน์ ประสมทรัพย์และ
คณะ, 2552) 
 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่ได้นํามาซ่ึงประกอบด้วย สแกนลายนิ้วมือเปิด-ปิดคอมพิวเตอร์โดยนําระบบสแกน
ลายนิ้วมือมาใช้กับคอมพิวเตอร์ ระบบชุดล็อกพาหนะ 2 ล้อ เป็นการนําระบบเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้
กับรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันการโจรกรรมโดยการล็อกล้อและทําการแจ้งเตือนผ่าน sms ระบบจําแนกเด็กชายปกติกับ
เด็กออทิสติก เป็นการนําระบบสแกนลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม FingASD เพื่อจําแนกเด็กออทิสติก 
ระบบเตือนภัยรถจักรยานยนต์ระยะไกลไร้สายโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้สวิทตซ์ปรอทเพื่อตรวจจับระดับ
ความเอียงมาใช้เพื่อป้องกันการโจรกรรม งานวิจัยท้ังหมดที่กล่าวมาเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบสแกนลายนิ้วมือและระบบ
รักษาความปลอดภัย ซ่ึงยังไม่มีงานวิจัยใดนําระบบสแกนลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้ในการสตาร์ทเคร่ืองยนต์เพื่อป้องกัน
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบ 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทํางานของตัวสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางานของอุปกรณ์ จาก
หนังสือ เอกสาร อินเทอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 Arduino Uno 
 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการพัฒนาแบบเปิด คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ 
ซอฟแวร์ ตัวบอร์ดอาดูโน่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ท้ังนี้ผู้ใช้งานยังสามารถ
ดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดท้ังตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย (คุณากร สีหนู และคณะ, 2560) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 1.2 fingerprint scanner 
 โมดูลเซ็นเซอร์ตรวจสอบลายนิ้วมือแบบออพติคอลนี้นํามาใช้ในการสแกนและบันทึกลายนิ้วมือสามารถตรวจจับ
และตรวจสอบลายนิ้วมือและสามารถเก็บข้อมูลค้นหาได้สูงสุดถึง 162 ลายนิ้วมือบนหน่วยความจําภายใน ทํางานที่
แรงดัน 3.6 ถึง 5 โวลต์ กินกระแสสูงสุดเพียง 150 มิลลิแอมป์ เชื่อมต่อแบบอนุกรม UART TTL ค่าอัตราบอร์ดเริ่มต้น
57600 บิทต่อวินาทีสามารถไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (สิทธิโชค  อ่อนศรี และคณะ, 2556) 
2. ขั้นวิเคราะห์ระบบ 

วิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ท่ีสามารถทํางานสําหรับระบบการสแกนลายนิ้วมือเพื่อกําหนดการทํางานของระบบได้
ดังนี้ เม่ือผู้ใช้งานทําการสแกนลายนิ้วมือไประบบสแกนลายนิ้วมือต้องตรวจสอบลายนิ้วมือของเจ้าของรถจักรยานยนต์ท่ี
สง่เข้ามาถ้าลายน้ิวมือนั้นตรงกับท่ีบันทึกไว้ก็จะสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังสวิตซ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้ 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างของระบบ 

จากภาพท่ี 2 การทํางานของระบบการสแกนลายนิ้วมือสตาร์ทรถจักรยานยนต์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) โมดูลสแกนลายน้ิวมือสําหรับสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกลายน้ิวมือและตรวจสอบลายนิ้วมือ 2 ) บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวกลางคอยควบคุมระบบเพื่อส่งสัญญาณไปที่รถจักรยานยนต์ 
3. ขั้นการออกแบบ 
 ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบระบบป้องกันการโจรกรรมด้วยการสแกนลายนิ้วมือควรเลือกอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ
ท่ีมีขนาดเล็กสามารถติดต้ังกับรถจักรยานยนต์ได้ไม่สะดุดตา ไม่ควรเลือกอุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่เพราะจะทําให้ไปขัดขวาง
การขับขี่ของผู้ใช้งาน จะทําการติดต้ังอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือนี้ไว้ท่ีบริเวณมือจับรถจักรยานยนต์ด้านขวา เพราะจะทําให้
เอานิ้วมาสแกนลายนิ้วมือได้ง่ายซ่ึงอุปกรณ์จะประกอบไปด้วย (1) ฟิงเกอร์ปริ้นสแกนเนอร์ (2) บอร์ดอาร์ดูโน่ (3) รีเลย์  
แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 หลักการทํางานของระบบ 

จากภาพที่ 3 การทํางานของระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วยการสแกนลายน้ิวมือ แบ่งออกเป็น  
3 อุปกรณ์การทํางาน ได้แก่ 1) ส่วนสแกนลายมือ ฟิงเกอร์ปริ้นสแกนเนอร์ทําหน้าท่ีบันทึกลายน้ิวมือเข้าสู่ระบบถ้า
ลายนิ้วมือตรงกับท่ีบันทึกไว้ในระบบจะทําการส่งค่าไปท่ี 2)บอร์ดอาร์ดูไอโนจะทํารับค่าจาก ฟิงเกอร์ปริ้นสแกนเนอร์ 
ถ้าถูกต้องจะส่งสัญญาณไปที่ 3) รเีลย์จะเป็นตัวคอยจ่ายไฟฟ้าและตัดสัญญาณไฟฟ้าไปท่ีระบบสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 

 
4. การพัฒนา  

โดยพัฒนาระบบความปลอดภัยในการสตาร์ทรถจักรยานยนต์โดยการสแกนลายนิ้วมือการพัฒนาชุดคําสั่งของ 
อาดูโนโดยจะทําระบบจากโปรแกรม อาดูโน ไอดีอี โดยใช้ภาษาซีเขียนคําสั่งลงในอาดูโน่ดังภาพที่ 4 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 4 โค้ดคําสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือ 

 
 จากภาพท่ี 4 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบลายนิ้วมือ ระบบจะส่งชุดคําสั่งจาก for (บรรทัดท่ี 3) ท้ัง 16 
ตัวอักษร (บรรทัดท่ี1) ท่ีประกาศตัวแปรไว้ไปให้ฟิงเกอร์ปริ้นสแกนเนอร์ตัวฟิงเกอร์ปริ้นสแกนเนอร์จะตอบรับและส่งค่า
กลับโดยใช้คําสั่ง finger.avaliable (บรรทัดท่ี 6) ระบบจะอา่นค่า Finger.read (บรรทัดท่ี 7) แล้วจะมาเก็บใน FBuf โดย
มีตัวแปร step เป็นตัวชี้เพิ่มขึ้นทีละ 1 (บรรทัดท่ี 8) วิธีการตรวจสอบ ถ้า Fbuf[8]==3 Fbuf[9]==0 Fbuf[10]==0 
Fbuf[11]==0x0A ใช่หรือไม่ (บรรทัดท่ี 12) ถ้าใช่ก็ทําการ return ค่า 1 ถ้าไม่ใช่ก็ทําการ return ค่า 0 (บรรทัดท่ี 12) 
 

 ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบระบบโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การทดสอบการทํางาน

ของฮาร์ดแวร์ และ (2) การทดสอบการสแกนลายนิ้วมือเพื่อสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
1. ผลการทดสอบการทํางานของฮาร์ดแวร์ 
 ผู้วิจัยได้ติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ากับรถจักรยานยนต์เพื่อทําการทดสอบระบบซึ่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ประกอบไปด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่โมดูลสแกนลายนิ้วมือและรีเลย์  

 
(ก) การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม                (ข) การทดสอบการทํางานของระบบ 

 
ภาพที่ 5 ผลการทดลองทางด้านฮาร์ดแวร์ 

 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

605

จากภาพท่ี 5 แสดงการเชื่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบเข้ารถจักรยานยนต์ในภาพ (ก) และทําการทดสอบอุปกรณ์
fingerprint scanner โดยการเอาน้ิวมือที่บันทึกลายนิ้วมือไว้ทําการสแกนกับตัว ฟิงเกอร์ปริ้นสแกนเนอร์ในภาพ (ข)  
 
2. ผลการทดสอบการสแกนลายนิ้วมือเพ่ือสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 

ผู้วิจัยดําเนินการทดสอบระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ท่ีพัฒนาข้ึน 
โดยทดลองติดต้ังรถจักรยานยนต์ และได้ทําการทดสอบด้วยการนําผู้ทดสอบมาทดลองใช้งาน 10 คน ซ่ึงสแกนลายนิ้วมือ
บันทึกไว้ 5 คน และอีก 5 คน ไม่ได้สแกนลายนิ้วมือบันทึกไว้ และให้ผู้ ใช้ทดสอบสแกนลายนิ้วมือเพื่อสตาร์ท
รถจักรยานยนต์คนล่ะ 5 คร้ัง รวมการทดสอบสแกนลายนิ้วมือทั้งหมด 50 คร้ัง พร้อมเก็บผลลัพธ์ดังนี้ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบการสแกนลายน้ิวมือสตาร์ทรถจักรยานยนต์ของเจ้าของรถจักรยานยนต์ 

ลายนิ้วมือ 
ทดสอบสแกนลายนิ้วมือ 50 ครั้ง 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ผู้ใช้งานที่ถูกบันทึกลายนิ้วมือ 5 คน 25 0 100 
2. ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ถูกบันทึกลายนิ้วมือ 5 คน 0 25 100 
 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบระบบสแกนลายนิ้วมือของผู้ทดลองท่ีถูกบันทึกลายนิ้วมือไว้ท้ัง 5 คน สามารถ
สแกนลายนิ้วมือผ่านทั้ง 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนผู้ทดสอบที่ไม่ได้ถูกบันทึกลายน้ิวมือไว้ สแกนลายน้ิวมือไม่ผ่าน
ท้ัง 25 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ระบบความปลอดภัยในการสตาร์ทรถจักรยานยนต์โดยการสแกนลายนิ้วมือ ประกอบด้วย โมดูลสแกน
ลายนิ้วมือ บอร์ดอาร์ดูไอโน และรีเลย์ตัดไฟ โดยมีหลักการทํางานคือ ระบบจะดําเนินการสแกนลายนิ้วมือเจ้าของรถเป็น
เฟรมไบนารีบิต เพื่อเก็บไว้เปรียบเทียบความเป็นเจ้าของสําหรับการควบคุมการอนุญาตให้สามารถสตาร์ทรถได้                   
การทดสอบระบบด้วยการติดต้ังกับรถจักรยานยนต์ และใช้กลุ่มตัวอย่างมาทดลองใช้งานจํานวน 10 คน สแกนลายนิ้วมือ
บันทึกไว้ 5 คน และอีก 5 คน ไม่ได้สแกนลายนิ้วมือบันทึกไว้ การทดสอบโดยให้ผู้ใช้ทดสอบสแกนลายนิ้วมือเพื่อสตาร์ท
รถจักรยานยนต์คนละ 5 ครั้ง รวมการทดสอบสแกนลายนิ้วมือทั้งหมด 50 ครั้งผลการทดสอบพบว่าผู้ใช้ท่ีมีการบันทึก
ลายนิ้วมือไว้ในระบบเพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของทั้ง 5 คน เมื่อสแกนลายนิ้วมือสามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้ท้ัง 
25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนผู้ทดสอบท่ีไม่ได้บันทึกลายน้ิวมือไว้ ไม่สามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้ท้ัง 25 ครั้ง              
คิดเป็นร้อยละ 100เช่นกัน จากการทดสอบท้ัง 50 ครั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ 
จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบความปลอดภัยในการสตาร์ทรถจักรยานยนต์โดยการสแกนลายน้ิวมือนั้นสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์เพิ่มข้ึนได้เพราะลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่มีเฉพาะบุคคลไม่สามารถ
มีลายนิ้วมือซํ้ากันได้ผู้ท่ีจะสามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้ต้องเป็นผู้ท่ีบันทึกลายนิ้วมือไว้เท่าน้ัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ระบบความปลอดภัยในการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ท่ีคณะผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นเพียงการป้องกันการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ทางด้านการสตาร์ทเคร่ืองของรถจักรยานยนต์เท่านั้น แต่มิจฉาชีพมีวิธีการโจรกรรมได้อีกหลายวิธี
เนื่องจากรถจักรยานยนต์สามารถนําหรือยกขึ้นรถอื่นได้ง่าย สําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไปเป็นการเพิ่มสัญญาณการเตือนภัย
หรือการติดตามในกรณีท่ีรถจักยานยนต์โดนยกขึ้นรถยนต์ โดยใช้ระบบพิกัดจีพีเอสเข้ามาทํางานร่วมกับระบบป้องกันภัย 
เพ่ือให้เจ้าของรถทราบตําแหน่งของรถที่ถูกโจรกรรมไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การจัดการสิง่แวดล้อมและการใชพ้ลงังานในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม 
Environmental and Energy Improvement in Aluminium Industry 

สมพร ธเนศวาณิชย์, วัชระ เพิ่มชาติ , จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์  
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บทคัดย่อ 

  
 ในประเทศไทยอุตสาหกรรมหลอมหล่ออลูมิเนียม จัดเป็นอุตสาหกรรมขั้นที่สองของอุตสาหกรรมอลูมิเนียม 
จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า โรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียมส่วนใหญ่ใช้เศษอลูมิเนียมและตะกรันอลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบ 
โดยใช้เตาเบ้าและน้ํามันดําในกระบวนการหลอม ซ่ึงพบว่าใช้พลังงานสิ้นเปลืองมาก และยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงทางด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียม โดยการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ํามันดําเป็นก๊าซ LPG ผลการศึกษา พบว่า เม่ือเปลี่ยน
เชื้อเพลิงจากน้ํามันดําเป็นก๊าซ LPG ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหลอม มีค่าสูงขึ้นเป็น 82.12% หรือเพิ่มข้ึน
จากเดิม 16.13% เน่ืองจากก๊าซ LPG มีค่าความร้อนที่สูงกว่าและเผาไหม้ได้ง่ายกว่า ในขณะที่ค่าดัชนีการใช้พลังงานเฉลี่ย 
(ค่า SEC) ลดลงจาก 5,401.22 MJ/Ton-Al เป็น 4,297.50 MJ/Ton-Al นอกจากนี้ยังพบว่า การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง
เป็นก๊าซ LPG ส่งผลให้ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศรวมทั้งฝุ่นละอองลดลงด้วย โดยการปรับปรุงครั้งนี้ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 
1,156,349 บาท และมีระยะเวลาคืนทุน 0.40 ปี 
คําสําคัญ: โรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียม, ก๊าซ LPG, ดัชนีการใช้พลังงาน, มลพิษทางอากาศ 
 

Abstract 
 
In Thailand, aluminium industry means the secondary aluminium industry. Referred to the 

preliminary study, mostly, aluminium scraps and dross have been used as raw materials in aluminium 
factories. Among them, melting is the most important process for producing aluminium ingot. 
Meanwhile, crucible furnace has been the most popular furnace used in these factories by using used 
engine oil (UEO) as the fuel. It was found that the energy efficiency was found to be very low, 
whereas, the environmental problem, especially for air pollution, was found to be violent. In this 
research, the environmental aspects and energy efficiency enhancement was achieved by switching 
the fuel from UEO to LPG. It was found that thermal efficiency of crucible furnace with LPG was up to 
82.12% or increased 16.13%, whereas the specific energy consumption (SEC) was found to be 
decreased from 5,401.22 MJ/Ton-Al to 4,297.50 MJ/Ton-Al. In addition, the air pollution problem was 
also found to be reduced. With an investment cost of 1,156,349 baht, payback period was found to 
be 0.40 year. 
Keywords: secondary aluminium factory, LPG, SEC, air pollution 
 
บทนํา 
 อุตสาหกรรมหลอมหล่ออลูมิเนียมในประเทศไทยนั้น จัดเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ําขั้นทุติยภูมิของอุตสาหกรรม
อลูมิเนียม ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยอุตสาหกรรมต้นน้ําและอุตสาหกรรมกลางน้ําขั้นปฐมภูมินั้น ไม่มีในประเทศไทย
เนื่องจากไม่มีการถลุงแร่อลูมิน่า (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) อุตสาหกรรมกลางน้ําขั้นทุติยภูมินี้ เป็นการนําเอาเศษ
อลูมิเนียมเก่าจากภาชนะใช้แล้วและชิ้นส่วนอลูมิเนียม รวมถึงเศษอลูมิเนียมใหม่ (Scrap) จากอุตสาหกรรมปลายน้ํา                 
นํากลับมาเข้ากระบวนการหลอมและขึ้นรูปเป็นแท่งอลูมิเนียมใหม่ ซ่ึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดให้โรงงานประเภทนี้อยู่
ในกลุ่มโรงงานลําดับท่ี 60 และนอกจากเศษอลูมิเนียมแล้ว ยังสามารถนําตะกรันอลูมิเนียม (Dross) กลับมาหลอมเพื่อ
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

608

แยกเอาเนื้ออลูมิเนียมได้ด้วย ซ่ึงโรงงานประเภทนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรงงานลําดับท่ี 106 ตามบัญชีแยกประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2535) 
 จากการศึกษาของ สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (ชื่อเดิม) หรือชื่อปัจจุบัน คือ องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ, 2009) ซ่ึงอ้างอิงจากฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) พบว่า โรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียมท้ังสอง
กลุ่มดังกล่าวข้างต้น มีจํานวนทั้งสิ้น 283 โรง โดยจัดเป็นโรงงานขนาดเล็ก (จํานวนพนักงานไม่เกิน 50 คน หรือมูลค่า
สินทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท) ในสัดส่วนร้อยละ 87.28 และยังพบอีกว่า โรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ในส่วนของขั้นตอนการผลิตในโรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียมนั้น กระบวนการหลอม 
ถือเป็นขั้นตอนที่มีการใช้พลังงานมากที่สุด (มากกว่าร้อยละ 95) นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เกือบทั้งหมดใช้เตาหลอมแบบเตา
เบ้า ขนาดความจุเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม โดยใช้น้ํามันดําหรือน้ํามันเครื่องใช้แล้ว (Used Engine Oil, UEO) เป็นเชื้อเพลิง
ในเตาหลอม ซ่ึงพบว่า ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเตาหลอมอยู่ในเกณฑ์ต่ํา ส่งผลให้ค่าดัชนีการใช้พลังงานในการ
ผลิตของโรงงาน (ค่า Specific Energy Consumption, SEC) มีค่าสูง นอกจากนี้ยังพบอีกด้วยว่า การใช้น้ํามันดํา               
ยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 อุตสาหกรรมอลูมิเนียมในประเทศไทย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) 

 
 บทความน้ีนําเสนอวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานหลอมหล่อ
อลูมิเนียม โดยปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง (Fuel switching) จากน้ํามันดํา (UEO) เป็นก๊าซ LPG และการปรับปรุงเตาหลอมให้
มีความเหมาะสมในการใช้งาน ตลอดจนมุ่งศึกษาและเสนอถึงแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียม อันจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในโรงงาน
หลอมหล่ออลูมิเนียมต่อไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียมของบริษัท อัมพรประเสริฐ อลูมิเนียมอินกอต จํากัด                 
เป็นพื้นที่ศึกษา โรงงานนี้เป็นโรงงานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีกําลังการผลิตแท่งอลูมิเนียม 2,800 
ตันต่อปี โดยใช้ทั้งเศษอลูมิเนียมเก่าและใหม่เป็นวัตถุดิบในการหลอม การศึกษาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ทํา
การวิเคราะห์การใช้พลังงานของโรงงานในสภาพปัจจุบัน (ก่อนการปรับปรุง) ตัวแปรท่ีทําการศึกษา ได้แก่ ค่าดัชนีการใช้
พลังงาน (ค่า SEC) ค่าประสิทธิภาพของเตาหลอม และค่ามลพิษทางอากาศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2549; กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549) และขั้นตอนที่ 2 ทําการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าต่างๆ ตามขั้นตอนที่ 
1 หลังการปรับปรุงเตาหลอมและปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ LPG ตลอดจนประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้และประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหลอม ใช้หลักการสมดุลย้อนกลับ 
(Inverse balance) ตามสมการที่ (1) และ (2) ตามลําดับ (Basu et al, 2000) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของน้ํามันดําเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป 

 น้ํามันดํา ดีเซล น้ํามันเตา A น้ํามันเตา C 
ความถ่วงจําเพาะที่ 15.6 0C  0.994 0.82-0.90 < 0.990 < 0.995 

ความหนืด ท่ี 40 0C (cSt)         
ความหนืด ท่ี 50 0C (cSt) 

- 
< 202 

1.8-5.0 
- 

- 
< 180 

- 
< 230 

จุดวาบไฟ (0C) 81 > 52 > 60 > 60 
ค่าความร้อน (kcal/kg) 6,656 10,800 10,580 10,390 
เถ้า (% wt) 8.81 0.01 0.12 0.30 
น้ํา (% wt) 5.67 - - - 
คาร์บอน (% wt) 66.12 86.01 87.16 86.97 
ไฮโดรเจน (% wt) 11.12 13.20 12.50 12.48 
ไนโตรเจน (% wt) 2.56 - - - 
กํามะถัน (% wt) 5.72 0.78 0.22 0.25 

 
จากตารางจะเห็นว่า น้ํามันดํามีค่าความร้อนที่ต่ํากว่าน้ํามันเตามาก ในขณะที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นและเถ้าสูง 

ประกอบกับขณะใช้งานไม่มีการอุ่น (Pre-heat) น้ํามันดําให้ร้อนก่อน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้
และประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าตํ่า คือ มีค่า 78.24 % และ 65.99 % ตามลําดับ สําหรับค่าประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนที่ต่ํามากน้ัน เนื่องจากเตาเบ้าท่ีใช้เป็นเตาแบบเปิดและไม่มีการหุ้มฉนวน ทําให้ความร้อนที่สูญเสียผ่านผนังเตาหลอม 
(q5) มีค่าสูง ในการตรวจวัดพบว่า มีค่าสูงถึง 22.42 % 

สําหรับค่าดัชนีการใช้พลังงาน หรือค่า SEC ในกระบวนการผลิตแท่งอลูมิเนียม พบว่า มีค่าสูงถึง 5,401.22 
MJ/Ton-Al สําหรับค่า SEC ท่ีแนะนําไว้ในคู่มือ Best Available Techniques (BAT) Guideline สําหรับการหลอม
อลูมิเนียมมีค่าอยู่ในช่วง 1,500 – 2,200 MJ/Ton-Al ท่ีอุณหภูมิการหลอมระหว่าง 650 – 700 0C (European 
Commission, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (ก)        (ข) 
 

ภาพที่ 3 (ก) เตาเบ้าท่ีปรับปรุงใหม่แบบก๊าซ LPG (ข) สถานีก๊าซ LPG ท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ํามันดํา 
 
  
 

 ภาพท่ี 3 (ก) เป็นภาพเตาเบ้าท่ีปรับปรุงใหม่โดยมีการหุ้มฉนวนป้องกันความร้อนสูญเสีย และ (ข) เป็นภาพ
สถานีก๊าซ LPG ท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ํามันดํา โดยทําท่อก๊าซเป็น 2 ชุด ซ้าย-ขวา ชุดละ 15 ถัง ใช้งานสลับกัน 
โดยในการปรับปรุงครั้งนี้มีการลงทุนท้ังในส่วนของการปรับปรุงตัวเตาหลอม การปรับพ้ืนที่ตั้งเตาหลอม ปรับเปลี่ยนหัว
เผาสําหรับก๊าซ LPG สถานีก๊าซ LPG และระบบท่อส่งก๊าซ LPG ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,156,349 บาท 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการตรวจวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้และประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหลอมหลังการ
ปรับปรุง พบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหลอม มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 82.12 % ท้ังนี้เนื่องจากการลดลงของความ
ร้อนที่สูญเสียผ่านผนังเตาหลอม อันเนื่องมาจากการปรับปรุงเตาหลอมด้วยการหุ้มฉนวน ซ่ึงทําให้สามารถลดการสูญเสีย
ความร้อนจากทั้งการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน ส่วนค่าความร้อนที่สูญเสียไปกับไอเสีย มีค่าลดลงไม่มาก คือ 
เพียง 0.35 % ท้ังนี้เนื่องจากเตาหลอมยังเป็นเตาระบบเปิด ไม่มีฝาปิดกันความร้อนที่บริเวณด้านบนของเตาหลอม ดังนั้น
การเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาเป็นก๊าซ LPG จึงไม่มีผลกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเตาหลอมในส่วนนี้มากนัก ต่างกับค่าความ
ร้อนที่สูญเสียจากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ ซ่ึงกรณีใช้น้ํามันดําเป็นเชื้อเพลิง พบว่า มีค่าสูงถึง 6.39 % ท้ังที่ใช้ปริมาณ
อากาศส่วนเกินมากถึง 82.95 % นั่นหมายถึงการเผาไหม้ท่ีทําได้ยากของน้ํามันดํา อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการ
ทํางานที่ต่ําของชุดผสมอากาศกับเชื้อเพลิงสําหรับเผาไหม้ แต่เมื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ LPG ค่าความร้อนที่สูญเสียนี้มี
ค่าลดลงเหลือเพียง 1.39 % 
 สําหรับค่าความร้อนที่สูญเสียจากการเผาไหม้ท่ีไม่หมดในขี้เถ้า พบว่า กรณีใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงนั้น มีการ
สูญเสียความร้อนในส่วนนี้ไม่ถึง 1 % ในขณะที่เมื่อใช้น้ํามันดําเป็นเชื้อเพลิงนั้น พบว่า ค่าการสูญเสียความร้อนในส่วนนี้มี
ค่าสูงถึง 3.44 % สาเหตุสําคัญที่ทําให้ค่าการสูญเสียความร้อนในส่วนนี้สูง เพราะน้ํามันดํามีเถ้าเป็นองค์ประกอบใน
ปริมาณท่ีมาก ประกอบกับหัวเผาที่ใช้ในการพ่นน้ํามันดําเข้าเตาหลอมมีประสิทธิภาพต่ํา 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ค่า SEC นั้น ทําการเก็บข้อมูลปริมาณการผลิตแท่งอลูมิเนียมและการใช้ก๊าซ LPG 
ในช่วงเวลา 4 เดือน พบว่า ค่า SEC ลดลงเหลือ 4,297.50 MJ/ Ton-Al อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการเผาไหม้ท่ีดี
ขึ้นของตัวเตาหลอมและเชื้อเพลิงก๊าซ LPG ที่ใช้ในเตาหลอมมีคุณสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงที่ดีกว่านํ้ามันดํา นอกจากนี้ยัง
พบว่า การเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงมาใช้ก๊าซ LPG ส่งผลให้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง จากการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ทํางานและค่ามลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงาน 
พบว่า ทุกพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2549) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2549) ซ่ึงใช้ค่ามาตรฐานเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 2  

จากการปรับปรุงโรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียมโดยการปรับปรุงเตาหลอมใหม่และใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงใน
การหลอมแทนน้ํามันดํา พบว่า ค่า SEC มีค่าลดลงจาก 5,401.22 MJ/Ton-Al เหลือ 4,297.50 MJ/Ton-Al หรือลดลง 
20.43 % ท้ังนี้เนื่องจากการปรับปรุงเตาหลอมใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้น ประกอบกับการใช้ก๊าซ LPG ท่ีเผาไหม้ง่ายขึ้น 
และเมื่อพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพของเตาหลอมที่ปรับปรุง พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 
16.13 % และในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีระยะเวลาคืนทุนไม่ถึง 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ภาพท่ี 3 (ก) เป็นภาพเตาเบ้าท่ีปรับปรุงใหม่โดยมีการหุ้มฉนวนป้องกันความร้อนสูญเสีย และ (ข) เป็นภาพ
สถานีก๊าซ LPG ท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ํามันดํา โดยทําท่อก๊าซเป็น 2 ชุด ซ้าย-ขวา ชุดละ 15 ถัง ใช้งานสลับกัน 
โดยในการปรับปรุงครั้งนี้มีการลงทุนทั้งในส่วนของการปรับปรุงตัวเตาหลอม การปรับพ้ืนที่ตั้งเตาหลอม ปรับเปลี่ยนหัว
เผาสําหรับก๊าซ LPG สถานีก๊าซ LPG และระบบท่อส่งก๊าซ LPG ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,156,349 บาท 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการตรวจวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้และประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหลอมหลังการ
ปรับปรุง พบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหลอม มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 82.12 % ท้ังนี้เนื่องจากการลดลงของความ
ร้อนที่สูญเสียผ่านผนังเตาหลอม อันเนื่องมาจากการปรับปรุงเตาหลอมด้วยการหุ้มฉนวน ซ่ึงทําให้สามารถลดการสูญเสีย
ความร้อนจากทั้งการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน ส่วนค่าความร้อนที่สูญเสียไปกับไอเสีย มีค่าลดลงไม่มาก คือ 
เพียง 0.35 % ท้ังนี้เนื่องจากเตาหลอมยังเป็นเตาระบบเปิด ไม่มีฝาปิดกันความร้อนที่บริเวณด้านบนของเตาหลอม ดังนั้น
การเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาเป็นก๊าซ LPG จึงไม่มีผลกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเตาหลอมในส่วนนี้มากนัก ต่างกับค่าความ
ร้อนที่สูญเสียจากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ ซ่ึงกรณีใช้น้ํามันดําเป็นเชื้อเพลิง พบว่า มีค่าสูงถึง 6.39 % ท้ังที่ใช้ปริมาณ
อากาศส่วนเกินมากถึง 82.95 % นั่นหมายถึงการเผาไหม้ท่ีทําได้ยากของน้ํามันดํา อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการ
ทํางานที่ต่ําของชุดผสมอากาศกับเชื้อเพลิงสําหรับเผาไหม้ แต่เมื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ LPG ค่าความร้อนที่สูญเสียน้ีมี
ค่าลดลงเหลือเพียง 1.39 % 
 สําหรับค่าความร้อนที่สูญเสียจากการเผาไหม้ท่ีไม่หมดในขี้เถ้า พบว่า กรณีใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงนั้น มีการ
สูญเสียความร้อนในส่วนนี้ไม่ถึง 1 % ในขณะที่เมื่อใช้น้ํามันดําเป็นเชื้อเพลิงนั้น พบว่า ค่าการสูญเสียความร้อนในส่วนนี้มี
ค่าสูงถึง 3.44 % สาเหตุสําคัญที่ทําให้ค่าการสูญเสียความร้อนในส่วนนี้สูง เพราะน้ํามันดํามีเถ้าเป็นองค์ประกอบใน
ปริมาณท่ีมาก ประกอบกับหัวเผาที่ใช้ในการพ่นน้ํามันดําเข้าเตาหลอมมีประสิทธิภาพต่ํา 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ค่า SEC นั้น ทําการเก็บข้อมูลปริมาณการผลิตแท่งอลูมิเนียมและการใช้ก๊าซ LPG 
ในช่วงเวลา 4 เดือน พบว่า ค่า SEC ลดลงเหลือ 4,297.50 MJ/ Ton-Al อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการเผาไหม้ท่ีดี
ขึ้นของตัวเตาหลอมและเชื้อเพลิงก๊าซ LPG ท่ีใช้ในเตาหลอมมีคุณสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงที่ดีกว่าน้ํามันดํา นอกจากนี้ยัง
พบว่า การเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงมาใช้ก๊าซ LPG ส่งผลให้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง จากการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ทํางานและค่ามลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงาน 
พบว่า ทุกพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2549) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2549) ซ่ึงใช้ค่ามาตรฐานเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 2  

จากการปรับปรุงโรงงานหลอมหล่ออลูมิเนียมโดยการปรับปรุงเตาหลอมใหม่และใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงใน
การหลอมแทนน้ํามันดํา พบว่า ค่า SEC มีค่าลดลงจาก 5,401.22 MJ/Ton-Al เหลือ 4,297.50 MJ/Ton-Al หรือลดลง 
20.43 % ท้ังนี้เนื่องจากการปรับปรุงเตาหลอมใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้น ประกอบกับการใช้ก๊าซ LPG ท่ีเผาไหม้ง่ายข้ึน 
และเมื่อพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพของเตาหลอมที่ปรับปรุง พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 
16.13 % และในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีระยะเวลาคืนทุนไม่ถึง 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศท่ีปล่อยจากปล่องระบายอากาศและภายในโรงงาน ก่อนและหลังปรับปรุง 
เทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2549) และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (2549) 
ดัชนีท่ีตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 1,2  ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ฝุ่นละอองจากปล่องของโรงงาน (mg/m3) 240 298.53 21.30 
ไฮโดรเจนคลอไรด์ และไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (ppm) รวมไม่เกิน 85  67.82 0.29 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm) 110 23865 86.01 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 800 653.22 15.26 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm) 200 89.16 3.41 
ปรอท (mg/m3) 0.15 0.14 0.00 
โลหะหนัก (พลวง สารหนู แคดเมียม ซีลีเนียม  
และเทลลูเรียม) (mg/m3) 

รวมไม่เกิน 0.65 0.42 0.00 

โลหะหนัก (วาเนเดียม โครเมียม โคบอลต์ นิเกิล  
ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส แล ดีบุก) (mg/m3) 

รวมไม่เกิน 13 12.49 0.71 

ฝุ่นละอองในบริเวณพื้นทํางาน (mg/m3) 15 76.41 6.82 
หมายเหตุ 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2459) 
หมายเหตุ 2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2549) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณบริษัท อัมพรประเสริฐ อลูมิเนียมอินกอต จํากัด ในการเป็นโรงงานนําร่อง และโรงงานหลอมหล่อ
อลูมิเนียมอีก 3 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท พีแอนด์ที เมทัล จํากัด 2) บริษัท กิจอัมพรประเสริฐ จํากัด และ 3) บริษัท ทีเค 
อินกอต จํากัด ในการเข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ จนโครงการสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
เอกสารอา้งอิง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. บัญชีแยกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย. กระทรวงอุตสาหกรรม. [online] 

available: http://www.diw.go.th/hawk/data/class.pdf. 2535.  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2551). คู่มือกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมหลอมหล่อเศษและตะกรันอลูมิเนียม. กระทรวง

อุตสาหกรรม: กรุงเทพฯ. ISBN: 9789741657827. 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย. กระทรวงอุตสาหกรรม. [online] available: 

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss56. 2552. 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยอากาศเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ.2459. ราชกิจจานุเบกษา. เลม่ท่ี 123 ตอน 50 ง (18 พฤษภาคม): 9-14. 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดลักษณะของน้ํามันใช้แล้วท่ีผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิง

สังเคราะห์ท่ีจะนํามาใช้ในเตาอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทดแทนน้ํามันเตา พ.ศ. 2547. (26 กรกฎาคม): 1-4. 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549. 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 123 ตอนพิเศษ 125 ง (4 ธันวาคม): 7-11. 
Basu, P., Cen, K.F. and Jestin, L. (2000). Boilers and Burners. Springer, New York. 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (2009). Desk Study Report on 

Aluminum Industry and Facilitation of Guideline and Curriculum Development. 104 p. 
European Commission. (2001). Reference Document on Best Available Techniques (BAT) in Non 

Ferrous Metals Industries. Integrated Pollution Prevention and Control (IPCC), 755 p. 
 

1 
 

รูปแบบการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรอืนแบบคลัสเตอร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชน          
ฐานรากตาํบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบรุีรัมย ์

Clustered Household Water Circulation Model for Development of 
Community Business Foundations in KhokKlang Sub-district,  

Lam Plai Mat District, Buriram Province 
อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา, ธัญรัศม์  ยุทธสารเสนี, ผกามาศ  มูลวันดี, แก้วมณี  อุทิรัมย์, ทิพย์สุดา ทาสีดํา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทําฐานข้อมูลการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนฐานรากในตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เพ่ือหารูปแบบการหมุนเวียนการน้ําใช้
ในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากที่เหมาะสมผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ําปริมาณ น้ําเสียจากกลุ่ม
ครัวเรือนตัวอย่างของชุมชนตําบลโคกกลาง ผลการสํารวจและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ําปริมาณ น้ําเสียจากกลุ่ม
ครัวเรือนตัวอย่างของชุมชนตําบลโคกกลางจากกลุ่มเป้าหมายจํานวน 3 ครัวเรือน พบว่า แต่ละครัวเรือนมีปริมาณ
การใชน้้ําโดยเฉลี่ย 908.25 ลิตร/วัน ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ําเพื่อใช้ชําระร่างกาย (อาบ) ซักผ้า ล้างจาน และกิจกรรม
อ่ืนๆ 2) รูปแบบการหมุนเวียนการใช้น้ําในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากที่เหมาะสมงานวิจัยนี้ใช้ระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) โดยกลุ่มบ้านเรือนรวมหลายหลังมีการบําบัดน้ําเสียข้ันต้นด้วยบ่อดักไขมันและ
บ่อเกรอะแต่ละหลังแล้วส่งน้ําเสียเข้าท่อรวบรวมน้ําเสียไปบําบัดท่ีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบกลุ่มอาคารก่อน
นําไปใช้ต่อหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา รูปแบบท่ีทีมวิจัยนํามาใช้เป็นกระบวนการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพอย่างง่ายโดย
ใช้กระบวนการกรองน้ําท่ัวไปการหมุนเวียนน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปัญหาเป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรค ไม่มีน้ํา
ไหลไปรวมและขังที่บริเวณรอบบ้านเรือน ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ําเสีย ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพทางกายและจิตใจ
ท่ีดีด้วยสามารถลดการใช้น้ําประปาลงได้ร้อยละ 20 
คําสําคัญ : รูปแบบ, การหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนแบบคลัสเตอร์, ธุรกิจชุมชนฐานราก 
 

Abstract 
 

 This researchaimsto1) Establish a household water circulation database for community 
development in the KhokKlang sub-district, Lam Plai Mat district Buriram Province and 2) to find a 
suitable household water circulation model for the foundations business community.The 
resultsshowed that1) water consumption quantity data Waste water from the sample households 
of the KhokKlang community. Survey Results and Collection of Volume Water Consumption Data 
Waste water from the sample of the community of TambonKhokKlang from 3 target households 
found that each household had an average water consumption of 908.25 liters per day, mostly 
using water for bathing, washing, washing dishes and other activities. 2) Renewable household 
water use patterns for niche businesses, foundations This research uses a cluster-based waste 
water treatment system. In total, many of the wastewater was initially treated with grease traps 
and septic tanks. Then send the sewage into the sewage collection pipe to be treated at a 
combined sewage treatment plant before discharging or discharging into the water source.The 
research team used a simple physical wastewater treatment process using a common water 
filtration process. Renewable waste water recycling reduces the problem as a carrier of 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทําฐานข้อมูลการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนฐานรากในตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เพ่ือหารูปแบบการหมุนเวียนการน้ําใช้
ในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากที่เหมาะสมผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ําปริมาณ น้ําเสียจากกลุ่ม
ครัวเรือนตัวอย่างของชุมชนตําบลโคกกลาง ผลการสํารวจและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ําปริมาณ น้ําเสียจากกลุ่ม
ครัวเรือนตัวอย่างของชุมชนตําบลโคกกลางจากกลุ่มเป้าหมายจํานวน 3 ครัวเรือน พบว่า แต่ละครัวเรือนมีปริมาณ
การใชน้้ําโดยเฉลี่ย 908.25 ลิตร/วัน ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ําเพื่อใช้ชําระร่างกาย (อาบ) ซักผ้า ล้างจาน และกิจกรรม
อ่ืนๆ 2) รูปแบบการหมุนเวียนการใช้น้ําในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากที่เหมาะสมงานวิจัยน้ีใช้ระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) โดยกลุ่มบ้านเรือนรวมหลายหลังมีการบําบัดน้ําเสียข้ันต้นด้วยบ่อดักไขมันและ
บ่อเกรอะแต่ละหลังแล้วส่งน้ําเสียเข้าท่อรวบรวมน้ําเสียไปบําบัดท่ีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบกลุ่มอาคารก่อน
นําไปใช้ต่อหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา รูปแบบท่ีทีมวิจัยนํามาใช้เป็นกระบวนการบําบัดนํ้าเสียทางกายภาพอย่างง่ายโดย
ใช้กระบวนการกรองน้ําท่ัวไปการหมุนเวียนน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปัญหาเป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรค ไม่มีน้ํา
ไหลไปรวมและขังที่บริเวณรอบบ้านเรือน ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ําเสีย ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพทางกายและจิตใจ
ท่ีดีด้วยสามารถลดการใช้น้ําประปาลงได้ร้อยละ 20 
คําสําคัญ : รูปแบบ, การหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนแบบคลัสเตอร์, ธุรกิจชุมชนฐานราก 
 

Abstract 
 

 This researchaimsto1) Establish a household water circulation database for community 
development in the KhokKlang sub-district, Lam Plai Mat district Buriram Province and 2) to find a 
suitable household water circulation model for the foundations business community.The 
resultsshowed that1) water consumption quantity data Waste water from the sample households 
of the KhokKlang community. Survey Results and Collection of Volume Water Consumption Data 
Waste water from the sample of the community of TambonKhokKlang from 3 target households 
found that each household had an average water consumption of 908.25 liters per day, mostly 
using water for bathing, washing, washing dishes and other activities. 2) Renewable household 
water use patterns for niche businesses, foundations This research uses a cluster-based waste 
water treatment system. In total, many of the wastewater was initially treated with grease traps 
and septic tanks. Then send the sewage into the sewage collection pipe to be treated at a 
combined sewage treatment plant before discharging or discharging into the water source.The 
research team used a simple physical wastewater treatment process using a common water 
filtration process. Renewable waste water recycling reduces the problem as a carrier of 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

614

2 
 

pathogens. There is no water flowing to and around the house. No foul odor of wastewater As a 
result, people in the community have good physical and mental health. Can reduce water use 
by 20%. 
Keywords: Model, Clustered Household Water Circulation, Community Business Foundations 
 
บทนํา 
 ในปัจจุบันโลกของเราและในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดมลภาวะต่างๆ 
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ เช่น การปล่อยน้ําเน่าเสียลงในแม่น้ํา การตัดต้นไม้ทําลายป่า การปล่อยควันพิษของ
โรงงาน เป็นต้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันทําให้เกิดปัญหาน้ําเสียจากครัวเรือนกําลังเป็นปัญหาใหญ่
ท่ีเกิดขึ้น โดยน้ําเสียจะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติจะทําให้เกิดสภาพน้ําเน่าเสียซ่ึงเป็นอันตรายต่อคนสัตว์ และ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อมนุษย์ น้ําท้ิงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่อมนุษย์น้ําเสียจากแหล่งชุมชนมาจากการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ได้แก่น้ําเสียจากการอาบน้ํา การทําครัวประกอบอาหาร ล้างถ้วยชาม ซักล้าง การใช้ห้องน้ําล้าง
รถ เป็นต้นจากการศึกษาพบว่า น้ําท้ิงจากการใช้แล้วท่ีเน่าเสียเกิดจากการดํารงชีวิตมนุษย์ประมาณ 75% (วัลลภ ภู
ผา และคณะ, 2552 : 2) วิธีการแก้ไขปัญหาน้ําเสียโดยการทําระบบบําบัดน้ําเสียโดยการปรับสภาพน้ําเสียให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีแหล่งน้ํารับได้ โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกในน้ําท่ีปล่อยจากบ้านเรือนที่เกิดจากการใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติหรือการบําบัดน้ําเสียท่ีใช้ในครัวเรือน เพื่อนําน้ํา
กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การนําน้ําท่ีผ่านจากการบําบัดมาใช้ในการเกษตรพืชผักครัวเรือน ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ชําระล้าง
ในห้องน้ํา เป็นต้น น้ําเสียจากครัวเรือน เมื่อถูกปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งน้ําโดยไม่มีการบําบัดก่อน จะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างการป้องกันน้ําเสียจากบ้านเรือน โดยการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียโดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายและ
เหมาะสมจะช่วยลดระดับอันตรายของมลพิษทางน้ําลง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
ดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมและการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน 

คนในชุมชนตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบอาชีพหลัก คือการทํานาโดยใช้
น้ําจากธรรมชาติ นอกจากนั้นการใช้น้ําส่วนมากเป็นการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
ช่วงที่มีการขาดน้ําใช้รุนแรงที่สุดในช่วงหน้าแล้ง ปริมาณน้ําในชุมชนเริ่มลดลง จึงทําให้คนในชุมชนขาดน้ําในการ
อุปโภคบริโภค เช่น ปลูกพืชสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ แต่ปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
ท่ีผ่านมาชุมชนได้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําโดยใช้น้ําจากบ่อน้ําต้ืนของหมู่บ้านหรือใช้น้ําจากลําห้วย แม้จะมีการใช้
น้ําประปาเพิ่มเข้ามาด้วย แต่บางช่วงปริมาณน้ําก็ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ําของชุมชน จึงทําให้กลุ่มคนใน
ชุมชนได้หารือกันว่าในการแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา รวมทั้งพฤติกรรมการใช้น้ําของคนในชุมชนอาจจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณน้ําของชุมชนที่มีอยู่คนในชุมชนจึงอยากทราบปริมาณการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและมีวิธี
อย่างไรที่จะนําน้ําใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีของคนในชุมชน จากการสํารวจเก็บข้อมูลกลุ่มท่ีใช้น้ําในครัวเรือน จํานวน 3 กลุ่ม จํานวน 12 
ครัวเรือน จาก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 8 บ้านหนองโดนน้อย หมู่ 13 บ้านกวางงอยพัฒนาซ่ึงพบว่า คนในชุมชนมี
ปริมาณการใช้น้ําแต่ละครัวเรือนค่อนข้างมาก น้ําท่ีใช้แล้วส่วนมากแต่ละครัวเรือนจะปล่อยท้ิงลงคลองข้างบ้าน 
คลองหน้าบ้าน หรือปล่อยท้ิงหลังบ้าน ปล่อยให้ซึมลงดิน ทําให้เกิดปัญหาเป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรค และ ไม่มีการ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์บางครั้งน้ําไหลไปรวมและขังที่บ้านข้างเคียง ส่งกลิ่นเหม็น ทําให้เกิดการทะเลาะกันอีกด้วย 
 งานวิจัยนี้ทางทีมวิจัยจึงต้องการศึกษาฐานข้อมูลการหมุนเวียนน้ําใช้ในแต่ละครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ 
และเพื่อหารูปแบบการหมุนเวียนการใช้น้ําในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากที่เหมาะสมในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มที่ใช้น้ําในครัวเรือน จํานวน 3 กลุ่ม ซ่ึงมีตัวแทนชุมชน
เป็นกลุ่มท่ีประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่ีใช้แล้วและเป็นอาสาสมัครในการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐานราก เช่น ปลูกพืชสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ จากท่ีมาและ
ความสําคัญของสภาพปัญหา พบว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนของคนในชุมชนและส่งผลทําให้น้ําเสียจากครัวเรือนขาดการ
จัดการท่ีดี แต่ละครัวเรือนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียจากบ้านเรือน แต่ละครัวเรือนยังไม่มี
ระบบบริหารจัดการการหมุนเวียนน้ําใช้ไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณการใช้น้ําลง  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐาน
ราก ในตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพื่อหารูปแบบการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนแบบคลัสเตอร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐานรากใน
ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ ได้แก่ กลุ่มท่ีใช้น้ําในครัวเรือน 
จํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 หมู่ 3 จํานวน 3 ครัวเรือน, กลุ่มตัวอย่างที่ 2 หมู่ 8 จํานวน 6 ครัวเรือน และ
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 หมู่ 8 จํานวน 3 ครัวเรือน รวมเป็น 12 ครัวเรือน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระยะดังต่อไปนี้  
 ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้น้ํา ปริมาณน้ําเสียจากกลุ่มครัวเรือนของชุมชน 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยเกี่ยวกับจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือน
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐานราก      

- อบต.โคกกลาง สามารถนําไปใช้เป็นนโยบายเชิงสาธารณะ  
- เกิดมูลค่าจากการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือน 
- คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

- ได้ฐานข้อมูลเพื่อการหมุนเวียนน้ําใช้
ในครัวเรือน 
- เกิดรูปแบบการหมุนเวียนน้ําใช้ใน
ครัวเรือนฯ 
- ได้รูปแบบการวัดมูลค่าต้นทุนของ
การหมุนเวียนการใช้น้ําต่อการลงทุน
ใน 1 ครัวเรือน 
- เกิดครัวเรือนต้นแบบ 
- รายจ่ายน้ําลดลง 

สถานการณ์เดิม 
- เกิดความแห้งแล้ง 
- น้ําไม่พอใช้ในการเกษตร 
- ไม่มีแหล่งน้ําบาดาล 
- ขาดแหล่งน้ําในชุมชน 
- ปล่อยน้ําเสียจากครัวเรือนทิ้ง- 
เกิดน้ําเสียท่วมขัง 
- เป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรค น้ําขัง
ส่งกลิ่นเหม็น 

ปัญหาปัจจุบัน 
- ชุมชนยังไม่มีระบบบริหารจัดการการ
หมุนเวียนน้ําใช้ไปใช้ประโยชน ์
- ชุมชนยังไม่มีการใช้ระบบท่อน้ําท้ิงใน
ชุมชน 
- ชุมชนขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของ
การหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือน 

รูปแบบการ
หมุนเวียนน้าํ

ใช้ใน
ครัวเรือนฯ 

Output 

Outcome 

Process 

Problem 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 2. ศึกษาข้อมูลบริบทของชุมชน สํารวจและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ํา ปริมาณน้ําเสียจากกลุ่มครัวเรือน
ของชุมชน 
 3. สังเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํา ปริมาณน้ําเสียจากกลุ่มครัวเรือนของชุมชน 
 4. คืนข้อมูลให้กับคนในชุมชนและเปิดเวทีชี้แจงระบวนการวิจัย 
 ระยะที่ 2 ออกแบบและสร้างระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนที่
เหมาะสมของชุมชน 
 5. กระบวนการประชุมระดมสมอง 
 6. ลงสํารวจกลุ่มเป้าหมายและวางแผนงาน 
 7. ออกแบบระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนที่เหมาะสม 
 8. วิเคราะห์รูปแบบระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อที่ออกแบบไว้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
 9. สร้างระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือนท่ีเหมาะสมของชุมชนตาม
รูปแบบท่ีกําหนดไว้ในพื้นที่เป้าหมาย 
 ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการสร้างระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือน
ท่ีเหมาะสมของชุมชน 
 10. ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําใช้ก่อนบําบัด ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 
 11. ทดสอบใช้ระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวยีนน้ําใช้ในครัวเรือนที่เหมาะสมของชุมชน 
 12. ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําใช้หลังบําบัด ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 
 13. ทดสอบน้ําหลังบําบัดไปใช้กับอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน 
 ระยะที่ 4 ถ่ายทอดขยายผลการสร้างระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือน
ท่ีเหมาะสมของชุมชน 
 14. ประเมินผลการนําน้ําหลังบําบัดไปใช้ และหา ข้อดี-ข้อเสียของระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อการ
หมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือน   
 15. ถ่ายทอดขยายผลการหมุนเวียนน้ําใช้ในครัวเรือน   
 16. การสรุปผลและจัดทํารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้น้ํา ปริมาณน้ําเสียจากกลุ่มครัวเรือนของชุมชนตําบลโคกกลาง 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลการใช้น้ําในครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพของชุมชน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลการใช้น้ําจากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 3 กลุ่ม 

ลักษณะการใช้ แหล่งที่มา 
ของน้ํา 

ปริมาณการใช้น้ํา (ลิตร) 
รวม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

1. ใช้ดื่ม น้ําฝน 
น้ําซ้ือ 49.5 42.5 169.4 261.4 

2. ใช้ประกอบอาหาร น้ําประปา 
น้ําฝน 11.5 26 112.3 149.8 

3. ล้างจาน น้ําประปา 
น้ําฝน 51 57 284 392 

4. ซักผ้า น้ําประปา 
น้ําฝน 21 140 472 633 

5. ใช้ชําระร่างกาย 
(อาบ) 

น้ําประปา 
น้ําบาดาล 
น้ําฝน 

69 135.75 487.6 692.35 

6. ทําความสะอาดบ้าน 
(ถูบ้าน) น้ําประปา 5 83 115 203 

7. ใช้น้ําในการขับถ่าย
แบบส้วมคอห่าน 

น้ําประปา 
น้ําบาดาล 21 64 202.2 287.2 

8. ปลูกผักสวนครัว น้ําประปา 20 - - 20 
9. เลี้ยงเป็ด น้ําประปา - 24 - 24 
10. เลี้ยงไก่ น้ําประปา 15 24 23 62 

รวมปริมาณ (ลิตร) 263 596.25 1,865.5 2,724.75 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยสรุปข้อมูลการใช้น้ําภายในครัวเรือนของทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ปริมาณการใช้น้ํา

จะเป็นในส่วนของการใช้ชําระร่างกาย (อาบ) จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 692.35 ลิตร แหล่งท่ีมาของน้ํามาจากนํ้าประปา น้ํา
บาดาล และน้ําฝนรองลงมา ใช้ซักผ้า จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 633 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจากน้ําประปา และน้ําฝน ใช้ล้าง
จานจํานวนปริมาณการใช้น้ํา 392 ลิตรแหล่งที่มาของนํ้ามาจากน้ําประปา และน้ําฝน ใช้น้ําในการขับถ่ายแบบส้วมคอห่าน 
จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 287.2 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจากน้ําประปา และน้ําบาดาล ใช้ดื่ม จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 
261.4 ลิตรแหล่งที่มาของน้ํามาจากนํ้าฝน และน้ําซ้ือ ใช้ทําความสะอาดบ้าน (ถูบ้าน) จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 203 ลิตร 
แหล่งท่ีมาของน้ํามาจากน้ําประปา ใช้ประกอบอาหาร จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 149.8 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจาก
น้ําประปา และน้ําฝน ใช้เลี้ยงไก่  จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 62 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจากน้ําประปา ใช้เลี้ยงเป็ด จํานวน
ปริมาณการใช้น้ํา 24 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจากน้ําประปา และใช้ปลูกผักสวนครัว จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 20 ลิตร 
แหล่งที่มาของน้ํามาจากน้ําประปา ตามลําดับ 

 2. ผลการออกแบบและสร้างระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อเพ่ือหารูปแบบการหมุนเวียนการใช้น้ําใน
ครัวเรือนในครัวเรือนที่เหมาะสมของชุมชนคณะผู้วิจัยได้ระดมความคิดจากตัวแทนชุมชนที่มาเข้าร่วมประชุม เพื่อออกแบบ
ระบบบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนแบบกลุ่มในชุมชนตําบลโคกกลาง สรุปได้รูปแบบการจัดการน้ําเสียท่ีออกแบบโดยระดมความคิด
จากชุมชนดังต่อไปนี้ 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลการใช้น้ําจากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 3 กลุ่ม 

ลักษณะการใช้ แหล่งที่มา 
ของน้ํา 

ปริมาณการใช้น้ํา (ลิตร) 
รวม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

1. ใช้ดื่ม น้ําฝน 
น้ําซ้ือ 49.5 42.5 169.4 261.4 

2. ใช้ประกอบอาหาร น้ําประปา 
น้ําฝน 11.5 26 112.3 149.8 

3. ล้างจาน น้ําประปา 
น้ําฝน 51 57 284 392 

4. ซักผ้า น้ําประปา 
น้ําฝน 21 140 472 633 

5. ใช้ชําระร่างกาย 
(อาบ) 

น้ําประปา 
น้ําบาดาล 
น้ําฝน 

69 135.75 487.6 692.35 

6. ทําความสะอาดบ้าน 
(ถูบ้าน) น้ําประปา 5 83 115 203 

7. ใช้น้ําในการขับถ่าย
แบบส้วมคอห่าน 

น้ําประปา 
น้ําบาดาล 21 64 202.2 287.2 

8. ปลูกผักสวนครัว น้ําประปา 20 - - 20 
9. เลี้ยงเป็ด น้ําประปา - 24 - 24 
10. เลี้ยงไก่ น้ําประปา 15 24 23 62 

รวมปริมาณ (ลิตร) 263 596.25 1,865.5 2,724.75 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยสรุปข้อมูลการใช้น้ําภายในครัวเรือนของทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ปริมาณการใช้น้ํา

จะเป็นในส่วนของการใช้ชําระร่างกาย (อาบ) จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 692.35 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจากนํ้าประปา น้ํา
บาดาล และน้ําฝนรองลงมา ใช้ซักผ้า จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 633 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจากน้ําประปา และน้ําฝน ใช้ล้าง
จานจํานวนปริมาณการใช้น้ํา 392 ลิตรแหล่งที่มาของนํ้ามาจากน้ําประปา และน้ําฝน ใช้น้ําในการขับถ่ายแบบส้วมคอห่าน 
จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 287.2 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจากนํ้าประปา และน้ําบาดาล ใช้ดื่ม จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 
261.4 ลิตรแหล่งที่มาของน้ํามาจากนํ้าฝน และน้ําซ้ือ ใช้ทําความสะอาดบ้าน (ถูบ้าน) จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 203 ลิตร 
แหล่งที่มาของน้ํามาจากน้ําประปา ใช้ประกอบอาหาร จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 149.8 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจาก
น้ําประปา และน้ําฝน ใช้เลี้ยงไก่  จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 62 ลิตร แหล่งท่ีมาของน้ํามาจากน้ําประปา ใช้เลี้ยงเป็ด จํานวน
ปริมาณการใช้นํ้า 24 ลิตร แหล่งที่มาของน้ํามาจากน้ําประปา และใช้ปลูกผักสวนครัว จํานวนปริมาณการใช้น้ํา 20 ลิตร 
แหล่งที่มาของน้ํามาจากน้ําประปา ตามลําดับ 

 2. ผลการออกแบบและสร้างระบบบ่อบําบัดพร้อมระบบท่อเพ่ือหารูปแบบการหมุนเวียนการใช้น้ําใน
ครัวเรือนในครัวเรือนที่เหมาะสมของชุมชนคณะผู้วิจัยได้ระดมความคิดจากตัวแทนชุมชนที่มาเข้าร่วมประชุม เพื่อออกแบบ
ระบบบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนแบบกลุ่มในชุมชนตําบลโคกกลาง สรุปได้รูปแบบการจัดการน้ําเสียท่ีออกแบบโดยระดมความคิด
จากชุมชนดังต่อไปนี้ 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

618

6 
 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบระบบบําบัดนํ้าเสียที่ออกแบบ 
 
    รูปแบบระบบบาํบัดน้ําเสียที่สร้างขึ้นจริงในพื้นที่ 
 

 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบระบบบําบัดนํ้าเสียจริงในพื้นที่ 

 
 

ภาพที่ 4 รูปแบบการจัดการน้ําเสียจากบ้านเรือนหลายหลังในชุมชนที่มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม                              
แบบกลุ่มอาคาร (Cluster) ท่ีคณะวิจัยเลือกใช้ 

 
จากการทดลองระบบบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน มีครัวเรือนต้นแบบการหมุนเวียนการใช้น้ําในตําบลโคกกลาง อําเภอลํา

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มผู้ใช้น้ํามี 3 กลุ่มดังนี้ 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ตารางที่ 2 ต้นทุนในการทําระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนของสมาชิก 3 กลุ่ม 
รายการ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

1. ท่อซีเมนต์ ขนาด 100x 50 เซนติเมตร  12 ท่อ 12 ท่อ 12 ท่อ 
2. ฝาปิดท่อซีเมนต์ ขนาด 100 เซนติเมตร 3 ฝา 3 ฝา 3 ฝา 
3. ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว (ยาว 4 เมตร) 5 ท่อน 65 ท่อน 10 ท่อน 
4. ข้องอท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว 5 อัน 13 อัน 6 อัน 
5. ข้อต่อท่อ PVC ตรง 3 ทาง ขนาด 2 น้ิว 3 อัน 6 อัน 4 อัน 
6. ข้อต่อท่อ PVC3 ทาง ชนิดไม่รับแรงดัน ขนาด 2 น้ิว 3 อัน 6 อัน 3 อัน 
7. ปูน 2 ถุง 2 ถุง 2 ถุง 
8. เกียงฉาบปูน 2 อัน 2 อัน 2 อัน 
9. ปั๊มน้ํา 1ตัว 1ตัว 1ตัว 
10. สายยางใส  15 เมตร 20 เมตร 15 เมตร 
11. สายไฟ VAF NATION 2x2.5 SQ.MM 100 เมตรสีดํา 1 ม้วน 1 ม้วน 1 ม้วน 
12. ก๊อกน้ํา 1ตัว 1ตัว 1ตัว 
13. ปั๊มน้ํา 1ตัว 1ตัว 1ตัว 
14. ค่าแรงขุดวางบ่อกักเก็บน้ํา 2 คน 2 คน 2 คน 

รวมเป็นเงิน 12,000บาท 20,024 บาท 12,668 บาท 
    

 ดังนั้น เมื่อคํานวณต้นทุนในการทําระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนของกลุ่มที่ 1 มีสมาชิก 3 ครัวเรือนมีต้นทุนรวม
ท้ังหมด 12,000 บาท คิดเป็นต้นทุนรายครัวเรือนอยู่ท่ี 4,000 บาทต่อ 1 ครัวเรือนต้นทุนในการทําระบบบําบัดน้ําเสียใน
ครัวเรือนของกลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 6 ครัวเรือนมีต้นทุนรวมทั้งหมด 20,024 บาท คิดเป็นต้นทุนรายครัวเรือนอยู่ท่ี 3,337 บาทต่อ 1 
ครัวเรือนต้นทุนในการทําระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนของกลุ่มที่ 3 มีสมาชิก 3 ครัวเรือน มีต้นทุนรวมทั้งหมด 12,668 บาท 
คิดเป็นต้นทุนรายครัวเรือนอยู่ท่ี 4,223 บาทต่อ 1 ครัวเรือน 

 

 
 

ภาพที่ 5 ครัวเรือนต้นแบบการหมุนเวียนการใช้น้ําในครัวเรือนทั้ง 3 กลุ่ม 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
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การศึกษากําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ท่ีมีการติดตัง้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว 

The Study of Power Loss in Electrical Distribution Systems 
with Installation of a Distributed Generator  

สุรพงษ์   แก่นมณี,  ศิลปชัย  กลิ่นไกล 
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บทคัดย่อ 
 

ในบทความนี้ ได้ศึกษาระบบจําหน่ายไฟฟ้าท่ีมีการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว ปัญหาท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง
ในการประมาณกําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจําหน่ายไฟฟ้านั้นอยู่ท่ีความไม่แน่นอนของข้อมูล อันเป็นผลมาจากการขยายตัว
และมีความซับซ้อนมากขึ้นในระบบไฟฟ้า เนื่องจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อที่จะทําให้
การพิจารณาครอบคลุมถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน บทความน้ีได้ทําการวิเคราะห์ค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสีย            
ท่ีเกิดข้ึนในแบบจําลองระบบไฟฟ้าของระบบมาตรฐาน IEEE 39 BUS SYSTEMท่ีมีการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย
ตัวโดยใช้เครื่องมือในการจําลองและแสดงผล คือ โปรแกรม DIgSILENT Power Factory เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางใน
การปรับปรุงคุณภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้า  ผลการทดลอง สามารถแสดง กําลังไฟฟ้าสูญเสีย ในสายส่ง สามารถนําข้อมูล 
มาพิจารณาในการปรับปรุง ซ่อมแซมและขยายระบบจําหน่ายไฟฟ้า ต่อไปในอนาคตได้ 
คําสําคัญ: กําลังไฟฟ้าสูญเสีย, DIgSILENT Power Factory, ระบบระบบจําหน่ายไฟฟ้า   

 
Abstract 

 
 In this paper, consult the electrical distribution systems that have installed the distributed 
generator . One of the crucial problems in estimating the power loss in electrical distribution systems are 
in the uncertainty of the data form more expansion and complexity because the demand for electric 
power is increased continuously. Therefore, in order to make comprehensive consideration to the 
possibility of results that may occur. This article analyses the value the power loss that occurs in 
electrical system model of IEEE standards 39 BUS SYSTEM by using a tool to simulate and DIgSILENT 
Power Factory program used as information and guidance on how to improve the quality of power 
distribution system. The results can show a power loss in the transmission. The information can be used 
for the improvement, repair, expansion of powerdistribution systems in the future.  
Keywords: power loss,DIgSILENT Power Factory, distribution systems 
 
บทนํา 

ปัจจุบันระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้ามีการขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากจํานวนประชากรและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านเสถียรภาพและ
ความม่ันคงกับระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้าปัญหาหลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่บัสการเปลี่ยนแปลงของการไหลของ
กําลังไฟฟา้และกําลังไฟฟ้าสูญเสีย ของระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้าปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งในการประมาณกําลังไฟฟ้าสูญเสียใน
ระบบจําหน่ายไฟฟ้านั้นอยู่ท่ีความไม่แน่นอนของข้อมูล เนื่องจากลักษณะและปริมาณการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในระบบ
จําหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะๆ ดังนั้นเพื่อที่จะทําให้การพิจารณาครอบคลุมถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน จึงทําการประมาณกําลังสูญเสียโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน ตามระดับแรงดัน โดยในระดับแรงดันปานกลาง (22,24kV) 
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การศึกษากําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ท่ีมีการติดตัง้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว 

The Study of Power Loss in Electrical Distribution Systems 
with Installation of a Distributed Generator  

สุรพงษ์   แก่นมณี,  ศิลปชัย  กลิ่นไกล 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
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บทคัดย่อ 
 

ในบทความนี้ ได้ศึกษาระบบจําหน่ายไฟฟ้าท่ีมีการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว ปัญหาท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง
ในการประมาณกําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจําหน่ายไฟฟ้านั้นอยู่ท่ีความไม่แน่นอนของข้อมูล อันเป็นผลมาจากการขยายตัว
และมีความซับซ้อนมากขึ้นในระบบไฟฟ้า เนื่องจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อที่จะทําให้
การพิจารณาครอบคลุมถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน บทความน้ีได้ทําการวิเคราะห์ค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสีย            
ท่ีเกิดข้ึนในแบบจําลองระบบไฟฟ้าของระบบมาตรฐาน IEEE 39 BUS SYSTEMท่ีมีการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย
ตัวโดยใช้เครื่องมือในการจําลองและแสดงผล คือ โปรแกรม DIgSILENT Power Factory เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางใน
การปรับปรุงคุณภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้า  ผลการทดลอง สามารถแสดง กําลังไฟฟ้าสูญเสีย ในสายส่ง สามารถนําข้อมูล 
มาพิจารณาในการปรับปรุง ซ่อมแซมและขยายระบบจําหน่ายไฟฟ้า ต่อไปในอนาคตได้ 
คําสําคัญ: กําลังไฟฟ้าสูญเสีย, DIgSILENT Power Factory, ระบบระบบจําหน่ายไฟฟ้า   

 
Abstract 

 
 In this paper, consult the electrical distribution systems that have installed the distributed 
generator . One of the crucial problems in estimating the power loss in electrical distribution systems are 
in the uncertainty of the data form more expansion and complexity because the demand for electric 
power is increased continuously. Therefore, in order to make comprehensive consideration to the 
possibility of results that may occur. This article analyses the value the power loss that occurs in 
electrical system model of IEEE standards 39 BUS SYSTEM by using a tool to simulate and DIgSILENT 
Power Factory program used as information and guidance on how to improve the quality of power 
distribution system. The results can show a power loss in the transmission. The information can be used 
for the improvement, repair, expansion of powerdistribution systems in the future.  
Keywords: power loss,DIgSILENT Power Factory, distribution systems 
 
บทนํา 

ปัจจุบันระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้ามีการขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากจํานวนประชากรและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านเสถียรภาพและ
ความม่ันคงกับระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้าปัญหาหลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่บัสการเปลี่ยนแปลงของการไหลของ
กําลังไฟฟา้และกําลังไฟฟ้าสูญเสีย ของระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้าปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งในการประมาณกําลังไฟฟ้าสูญเสียใน
ระบบจําหน่ายไฟฟ้านั้นอยู่ท่ีความไม่แน่นอนของข้อมูล เนื่องจากลักษณะและปริมาณการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในระบบ
จําหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะๆ ดังนั้นเพื่อที่จะทําให้การพิจารณาครอบคลุมถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน จึงทําการประมาณกําลังสูญเสียโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน ตามระดับแรงดัน โดยในระดับแรงดันปานกลาง (22,24kV) 

นั้น ได้นําหลักการของการคํานวณการไหลของกําลังไฟฟ้าแบบสามเฟสมาใช้ และผลตอบท่ีได้จากการประมาณค่ากําลังไฟฟ้า
สูญเสียในระดับแรงดันปานกลางนี้จะมีค่าตามระดับความเป็นไปได้ของกําลังสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นในระบบคือ ค่ากําลังสูญเสีย
ต่ําสุด ค่ากลาง และค่าสูงสุด (Min, Mean, Max) ตามลําดับ ส่วนในระดับแรงดันต่ํา (380 . 400 V) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล
ต่างๆ ท่ีสามารถทราบค่าได้ โดยกําลังสูญเสียท่ีได้จากการประมาณนี้จะอยู่ในรูปของตัวเลขระดับของระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าใน
สภาพท่ีใช้งานจริงเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ 

สําหรับประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้า ได้มีผู้ศึกษาจัดทําข้อมูลและวิเคราะห์การไหลของ
กําลังไฟฟ้า ในงานวิจัย [1] จัดทําแผนที่ระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับระบบภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม DIgSILENT 
Power Factory  พร้อมทั้งได้วิเคราะห์การไหลของกําลังไฟฟ้า  เพื่อดูระดับแรงดันไฟฟ้าในแต่ละบัส ค่ากําลังไฟฟ้า สูญเสีย 
รวมทั้งค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าท้ังหมดในระบบ จากงานวิจัย [2] ได้ศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากกระแสการกระจาย
โหลดการวางแผนที่ดีขึ้นและการดําเนินงาน ซ่ึงได้วิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( GIS ) และการไหลของโหลดที่
กระจาย ซ่ึงเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องในระบบการวางแผนและการดําเนินงานใน หน่วยงานสาธารณูปโภค และนักลงทุนสามารถ
ใช้การวางแผนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้  ในงานวิจัย [3] ได้ศึกษาเสถียรภาพแรงดันในระบบที่เชื่อมโยงกับกังหันลมผลิต
ไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม UWPFLOW นําเสนอ IEEE14 BUS เพื่อวิเคราะห์หาตําแหน่งการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า วิเคราะห์
เสถียรภาพแรงดันในระบบที่เชื่อมโยงกับกังหันลมผลิตไฟฟ้าท่ีใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตกต่างกัน 2 ชนิด สําหรับงานวิจัย [4] ได้
นําเสนอการวิเคราะห์การไหลของกําลังไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้ DIgSILENT Power Factory ร่วมกับ Microsoft Excel. 
พิจารณาข้อมูลโหลดแบบรายวันและจําลองโหลดเป็นแบบ PQ โหลด โดยระบบไฟฟ้าท่ีใช้ในการทดสอบเป็นระบบจําหน่าย
ปฐมภูมิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมาซ่ึงทําการสร้างแบบจําลองที่ประกอบด้วยข้อมูล
สายจําหนา่ย บัส หม้อแปลงไฟฟ้า และข้อมูลโหลดรายวัน ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลโหลดแบบรายวันที่สร้างขึ้นนั้นสามารถ
ทํางานร่วมกับโปรแกรมที่นํามาวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี และส่งผลดีต่อการวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสีย ระดับ
แรงดันไฟฟ้าในแต่ละบัส ซ่ึงสามารถใช้เป็นข้อมูลท่ีสําคัญสําหรับการวางแผน การปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าของระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นแนวทางสําหรับการวิเคราะห์ค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสีย ท่ีเกิดขึ้นในระบบจําหน่ายไฟฟ้าต่อไป 

ในงานวิจัยนี้เสนอการ วิเคราะห์ค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสีย ท่ีเกิดขึ้นในแบบจําลองระบบไฟฟ้าของระบบมาตรฐาน IEEE 
39 BUS SYSTEMโดยใช้เครื่องมือในการจําลองและแสดงผล คือ โปรแกรม DIgSILENT Power Factoryโดยคํานึงถึงแรงดันที่
บัส และ การเปลี่ยนแปลงของการไหลของกําลังไฟฟ้า  
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          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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    ).( FPCOS=θ        (4) 

    )( maxmax jQPDLFSdemand +=       (5) 
    เมื่อ maxS    คือ กําลังไฟฟ้าปรากฏสูงสุด (kVA) 

         demandS   คือ กําลังไฟฟ้าปรากฏท่ีต้องการ (kVA) 

        maxP     คือ กําลังไฟฟ้าจริงสูงสุด  (kW) 

       maxQ   คือ กําลังไฟฟ้ารีแอททีฟสูงสุด (kVar) 

       θ   คือ มุมเฟส 

 

3. กําหนดเลือกให้แสดง Power loss ในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory 
จากการที่ได้นําข้อมูลเข้าระบบ IEEE 39 BUS SYSTEM จาก [5] เข้าไปในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory 

จากน้ัน เมื่อรันผลโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงผลเป็น แรงดันไฟฟ้า กําลังไฟฟ้าจริง และกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ จะแสดงผลที่ 
Text boxโดยสามารถเลือกให้แสดงผล Power loss เพิ่มโดยเลือกท่ี Text box ต่อจากนั้นเลือก Edit format for edge 
elements เพิ่มแถว แล้วเลือก คอลัมน์Variable ค้นหา Ploss และ Qloss เพื่อเลือกท่ีจะให้แสดงที่ Text box  หรือสามารถ
แสดงผลการไหลของกําลังไฟฟ้า โดยเลือกที่ Documentation of diver data ให้สามารถแสดงผลที่หน้าจอCommand 
window เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ระบบจําหน่ายไฟฟ้ากําลัง ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

1. แรงที่บัส  
ขนาดแรงดันไฟฟ้าท่ีบัส พบว่าแรงดันต่ําสุดอยู่ท่ีบัสท่ี 31 และบัสท่ี 41 คือ มีแรงดันอยู่ท่ี 0.982 p.u.และแรงดัน

สูงสุดอยู่ท่ี บัสท่ี 36 และบัสท่ี 46 มีแรงดันอยู่ท่ี 1.0635 p.u. เนื่องจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้า มีการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ขนาดของ
กําลังไฟฟ้าคือ P 830 MW และ Q 16 MVarซ่ึงแรงดันแสดงผลในภาพที่ 3 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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    maxmaxmax jQPS +=           (1) 

    )(maxmax θCOSSP =    (2) 

    )(maxmax θSinSQ =     (3) 

    ).( FPCOS=θ        (4) 

    )( maxmax jQPDLFSdemand +=       (5) 
    เมื่อ maxS    คือ กําลังไฟฟ้าปรากฏสูงสุด (kVA) 

         demandS   คือ กําลังไฟฟ้าปรากฏท่ีต้องการ (kVA) 

        maxP     คือ กําลังไฟฟ้าจริงสูงสุด  (kW) 

       maxQ   คือ กําลังไฟฟ้ารีแอททีฟสูงสุด (kVar) 

       θ   คือ มุมเฟส 

 

3. กําหนดเลือกให้แสดง Power loss ในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory 
จากการที่ได้นําข้อมูลเข้าระบบ IEEE 39 BUS SYSTEM จาก [5] เข้าไปในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory 

จากน้ัน เมื่อรันผลโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงผลเป็น แรงดันไฟฟ้า กําลังไฟฟ้าจริง และกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ จะแสดงผลที่ 
Text boxโดยสามารถเลือกให้แสดงผล Power loss เพิ่มโดยเลือกท่ี Text box ต่อจากนั้นเลือก Edit format for edge 
elements เพิ่มแถว แล้วเลือก คอลัมน์Variable ค้นหา Ploss และ Qloss เพื่อเลือกท่ีจะให้แสดงที่ Text box  หรือสามารถ
แสดงผลการไหลของกําลังไฟฟ้า โดยเลือกที่ Documentation of diver data ให้สามารถแสดงผลที่หน้าจอCommand 
window เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ระบบจําหน่ายไฟฟ้ากําลัง ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

1. แรงที่บัส  
ขนาดแรงดันไฟฟ้าท่ีบัส พบว่าแรงดันต่ําสุดอยู่ท่ีบัสท่ี 31 และบัสท่ี 41 คือ มีแรงดันอยู่ท่ี 0.982 p.u.และแรงดัน

สูงสุดอยู่ท่ี บัสท่ี 36 และบัสท่ี 46 มีแรงดันอยู่ท่ี 1.0635 p.u. เนื่องจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้า มีการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ขนาดของ
กําลังไฟฟ้าคือ P 830 MW และ Q 16 MVarซ่ึงแรงดันแสดงผลในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 แรงดันแต่ละบัส 
 

2. กําลังไฟฟ้า 
จากภาพท่ี 4 แสดงกําลังไฟฟ้าในระบบจําหน่ายไฟฟ้าท้ังกําลังไฟฟ้าจริงและกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เป็นประโยชน์ใน

การพิจารณาพิกดักําลังของสายส่งผลการวิเคราะห์กําลังไฟฟ้าจริงและกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ โดยมีกําลังไฟฟ้าสูงสุดท่ี บัส 39 
คือ 1124.153 MW และ 250 MVarและมีกําลังไฟฟ้าจริงและกาํลังไฟฟ้ารีแอคทีฟต่ําสุดท่ี บัส 12 คือ 7.584 MW และ           
บัส 37 และ บัสท่ี 47 มีค่าเท่ากับ 0.43MVar 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ภาพที่ 4 แสดงกําลังไฟฟ้าในระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
 
3. กําลังไฟฟ้าสูญเสีย 
กําลังไฟฟ้าสูญเสีย ในแต่ละบัสจะแสดงในภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าพบกําลังไฟฟ้าจริงสูญเสีย สูงสุดท่ี line 02-25 คือ 

4.161 MW และ กําลังฟ้ารีแอคทีฟ สูญเสีย สูงสุดท่ี line 21-22 คือ 48.785 Mvar และพบกําลังไฟฟ้าจริงสูญเสีย ต่ําสุดท่ี 
line 09-39คือ 0.0042 MW และ กําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ สูญเสีย ต่ําสุดท่ี line 09-39คือ 0.1058Mvar ซ่ึงข้อมูลกําลังไฟฟ้า
สูญเสียนี้สามารถนําไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าในอนาคตได้ 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
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ภาพที่ 4 แสดงกําลังไฟฟ้าในระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
 
3. กําลังไฟฟ้าสูญเสีย 
กําลังไฟฟ้าสูญเสีย ในแต่ละบัสจะแสดงในภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าพบกําลังไฟฟ้าจริงสูญเสีย สูงสุดท่ี line 02-25 คือ 

4.161 MW และ กําลังฟ้ารีแอคทีฟ สูญเสีย สูงสุดท่ี line 21-22 คือ 48.785 Mvar และพบกําลังไฟฟ้าจริงสูญเสีย ต่ําสุดท่ี 
line 09-39คือ 0.0042 MW และ กําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ สูญเสีย ต่ําสุดท่ี line 09-39คือ 0.1058Mvar ซ่ึงข้อมูลกําลังไฟฟ้า
สูญเสียนี้สามารถนําไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าในอนาคตได้ 

 

 
ภาพที่ 5กําลังไฟฟ้าสูญเสีย 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิเคราะห์ค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสีย ท่ีเกิดข้ึนในแบบจําลองระบบไฟฟ้าของระบบมาตรฐาน IEEE 39 BUS SYSTEM  
โดยใช้เครื่องมือในการจําลองและแสดงผล คือ โปรแกรม DIgSILENT Power Factory  โดยจะพิจารณาจากแรงดันที่บัส และ 
การไหลของกําลังไฟฟ้า สามารถแสดง กําลังไฟฟ้าสูญเสีย ในสายส่ง ซ่ึงพบกําลังไฟฟ้าจริงสูญเสีย สูงสุดท่ี line 02-25 คือ 
4.161 MW และ กําลังฟ้ารีแอคทีฟ สูญเสีย สูงสุดท่ี line 21-22 คือ 48.785 Mvar และพบกําลังไฟฟ้าจริงสูญเสีย ต่ําสุดท่ี 
line 09-39 คือ 0.0042 MW และ กําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ สูญเสีย ต่ําสุดท่ี line 09-39คือ 0.1058 Mvarสามารถนําข้อมูล มา
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ซ่อมแซมและขยายระบบจําหน่ายไฟฟ้า ต่อไปในอนาคตได้ 

เมื่อวิเคราะห์ผลการคํานวณพบว่า เมื่อทําการส่งกําลังไฟฟ้าผ่านระบบทําให้ทราบระดับของแรงดันไฟฟ้าท่ีบัส
ปลายทางและกําลังไฟฟ้าท่ีไหลในแต่ละบัสโดยเมื่อกําลังไฟฟ้าท่ีทําการส่งผ่านระบบมีปริมาณการจ่ายตามที่ได้ติดต้ังระบบจ่าย
ตามท่ีได้ออกแบบไว้และมีการขยายวงจรของบัสเพิ่มข้ึนทําให้สายส่งแต่ละเส้นมีปริมาณการไหลของกําลังไฟฟ้าสูงขึ้นจึงเกิด
กําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบเพิ่มข้ึนตามไปด้วยประโยชน์ท่ีได้จากงานวิจัยนี้คือระบบคนกลางสามารถใช้วิธีท่ีนําเสนอนี้เพื่อ
ประเมินปริมาณกําลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีส่งผ่านระบบได้โดยไม่เกิดผลกระทบทางด้านเทคนิคต่อระบบไฟฟ้าของตนเองเมื่อทราบบัส
ผู้ซ้ือและบัสผู้ขายท่ีเชื่อมต่อกับระบบคนกลางเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่ายในการส่งผ่านหรือปรับปรุงระบบ
เพื่อรองรับการส่งผ่านกําลังไฟฟ้าท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ดีในงานวิจัยนี้ไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะในการที่อุปกรณ์ใน
ระบบเกิดความขัดข้องซึ่งอาจเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการนําไปศึกษาต่อไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

630

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท่ีอํานวยความสะดวกและเฟื้อสถานที่ในงานวิจัย และขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรีท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการทําวิจัย 
 
เอกสารอา้งอิง 
ศิลปชัย กลิ่นไกล บุญเทียม เลียมพระจันทร์ ณฐพล ชูสกุล.“การประยุกต์ใช้โปรแกรม Google map เพื่อจัดทําแผนที่

 ระบบจําหน่ายไฟฟ้าในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory”,ECTI-CARD, 2017. 
K. Buayai, W. Ongsakul, M. Nadarajah and K. Pauirnchai,   “GIS Based Distribution Load Flow for Better 

 Planning and   Operation” IEEE Transl, Copyright Notice, 2012 
ก่อเกรียติ  อ๊อดทรัพย์. “การศึกษาเสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้าเม่ือเชื่อมโยงกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า”. 
      มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี. พ.ศ.2552 
ศิลปชัย  กลิ่นไกล บุญเทียม เลียมพระจันทร์ ณฐพล  ชูสกุล   ธงชัย คล้ายคลึง และ กฤติเดช บัวใหญ่. “การวิเคราะห์การ 

 ไหลของกําลังไฟฟ้าด้วยการพิจารณาข้อมูลโหลดแบบรายวัน”. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อําเภอเมือง 
 จังหวัดนครราชสมีา.ESTACON,2017. 

IEEE 39-bus modified test system, [ออนไลน์], สืบค้นจาก :http://www.kios.ucy.ac.cy/testsystems/index.php 
  /dynamic-ieee-test-systems/ieee-39-bus-modified-test-system 
Francisco M. Gonzalez-Longatt and Dr.ScAgosto.  “DIgSILENTPowerFactory  Manual de Usuario Parte I”.

 2009.[ออนไลน์], สืบค้นจาก http://www.fglongatt.org.ve 
IEEEXplore Digital Library,[ออนไลน์], สืบค้นจาก :https://www.ieee.org/index.html 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

631

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท่ีอํานวยความสะดวกและเฟื้อสถานที่ในงานวิจัย และขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรีท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการทําวิจัย 
 
เอกสารอา้งอิง 
ศิลปชัย กลิ่นไกล บุญเทียม เลียมพระจันทร์ ณฐพล ชูสกุล.“การประยุกต์ใช้โปรแกรม Google map เพื่อจัดทําแผนที่

 ระบบจําหน่ายไฟฟ้าในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory”,ECTI-CARD, 2017. 
K. Buayai, W. Ongsakul, M. Nadarajah and K. Pauirnchai,   “GIS Based Distribution Load Flow for Better 

 Planning and   Operation” IEEE Transl, Copyright Notice, 2012 
ก่อเกรียติ  อ๊อดทรัพย์. “การศึกษาเสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้าเม่ือเชื่อมโยงกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า”. 
      มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี. พ.ศ.2552 
ศิลปชัย  กลิ่นไกล บุญเทียม เลียมพระจันทร์ ณฐพล  ชูสกุล   ธงชัย คล้ายคลึง และ กฤติเดช บัวใหญ่. “การวิเคราะห์การ 

 ไหลของกําลังไฟฟ้าด้วยการพิจารณาข้อมูลโหลดแบบรายวัน”. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อําเภอเมือง 
 จังหวัดนครราชสมีา.ESTACON,2017. 

IEEE 39-bus modified test system, [ออนไลน์], สืบค้นจาก :http://www.kios.ucy.ac.cy/testsystems/index.php 
  /dynamic-ieee-test-systems/ieee-39-bus-modified-test-system 
Francisco M. Gonzalez-Longatt and Dr.ScAgosto.  “DIgSILENTPowerFactory  Manual de Usuario Parte I”.

 2009.[ออนไลน์], สืบค้นจาก http://www.fglongatt.org.ve 
IEEEXplore Digital Library,[ออนไลน์], สืบค้นจาก :https://www.ieee.org/index.html 

1 

การศึกษาหาอัตราการสิน้เปลืองเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมในระบบคารบ์ูเรเตอร์และ               
ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเลคทรอนิกส์ในรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการแข่งขัน 
A Study on Optimum Fuel Consumption in Carburetor System and 

Electronic Fuel Injection System of Fuel Saving Cars for 
Competition 
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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนารถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทรถประดิษฐ์ (เปลี่ยนระบบ
เครื่องยนต์) และศึกษาเปรียบเทียบหาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในเครื่องยนต์แบบคาร์บูเรเตอร์และเครื่องยนต์
แบบหัวฉีดอิเลคทรอนิกส์ เมื่อนํามาใช้กับรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทรถประดิษฐ์สําหรับการแข่งขัน  รถเข้าร่วม
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทรถประดิษฐ์ มีจํานวน 3 ล้อ การปรับปรุงอุปกรณ์โดยยึดหลักทาง
วิศวกรรมยานยนต์มีการออกแบบให้โครงของตัวรถ มีน้ําหนักเบา หน้าตัดลู่ลมเพ่ือลดแรงต้านทานของอากาศ ลดความ
ฝืดในอุปกรณ์ส่งกําลังและเครื่องยนต์มีปรับเปลี่ยนระบบจุดระเบิดเป็นสองหัวเทียน ซ่ึงสามารถเผาไหม้ส่วนผสมได้
สมบูรณ์และรวดเร็ว ระบบเครื่องยนต์ถูกปรับต้ังให้ใช้คาร์บูเรเตอร์ WAVE 100, แบบไดอะแฟรม (เครื่องตัดหญ้า) และ
แบบระบบหัวฉีดอิเลคทรอนิกส์ GPM-FIผลการทดลองเครื่องยนต์แบบคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแฟรมจะมีค่าสถิติประหยัด
เชื้อเพลิงเฉลี่ย 769.65 km/L และเคร่ืองยนต์แบบปรับแต่งระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิง ( API) เฉลี่ย 628.73 km/L 
ความเร็วท่ีใช้ 25-30 km/h  
คําสําคัญ : รถประหยัดเชื้อเพลิง, คาร์บูเรเตอร์, รถประดิษฐ์, เชื้อเพลิง, ระบบGPM-FI 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to conduct  the experiments of  the fuel consumption in the  
economic car (Engine system) and to compare the appropriate fuel consumption rates in carburetors  
and electronic injection engines when applied to the economical car to the racing cars. The economi 
-cal  car has three wheel for moving forward. The improvememt of equipment by using the 
mechanical engineering principle, design of lightweight chassis with an aerodynamics section which 
helps reduce the air resistance, friction, and transmission in the car, The last improvement is  touse 
two spark plugs for the complete combustion in the engine. The engine system is designed for using  
with the WAVE 100 carburetor, diaphragm carburetor (mower), and electronic injection system PGM-FI 
for testing. The experimental results of a diaphragm carburetor engine  show  a fuel economy of 
769.65  km / L, the engine equipped with adjustable fuel injection (API) at  fuel consumption  of 
628.73  km / L.  and the Experimental speed with  not less than 25 km / h. 
Keywords : economical car, carburetors, artificial car, fuel, PGM-FI system 
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บทนํา 
ในสภาวะปัจจุบันการใช้พลังงานมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรมและ

ยานพาหนะเช่นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก เป็นต้น  เชื้อเพลิงที่ใช้มักจะมาจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิน เช่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 95 , 91, E85 ตามลําดับ  ซ่ึงเชื้อเพลิงจะถูกนํามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ เมื่อมี
การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะมีแก๊สถูกปล่อยเป็นไอเสีย  แก๊สไอเสียจะมีส่วนประกอบแก๊สคาร์บอนมอนอไซด์ (CO) ไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx)  คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  โดยเฉพาะปริมาณแก๊ส CO2 ในสัดส่วน 30% จากทั้งหมดมักถูกปล่อยมา
จากการเผาไหม้น้ํามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนในรถยนต์และจักรยานยนต์ (สมเจตน์ ถนอมพุทรา, 2550) จึงก่อเกิดมลพิษทาง
อากาศ  จากสถิตการขายรถจักรยานยนต์พบว่ามีการจําหน่ายจักรยานยนต์ในเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2560เป็น
จํานวนประมาณ 1.75 ล้านคัน (ข่าวสยามธุรกิจ) แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่มักนิยมใช้จักรยานยนต์มากกว่าเพราะ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากว่ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ขับขี่สะดวก รวดเร็ว ลดการหนาแน่นของจราจรได้ 

  จักรยานยนต์มีการพัฒนาจากเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เป็น 4 จังหวะเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการเกิด
มลพิษในระดับหนึ่ง  การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการลดการใช้ปริมาณของเชื้อเพลิงให้ลดลงหรือใช้ให้คุมค่ามากท่ีสุด  โดย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็มีนโยบายด้านประหยัดพลังงาน  ซ่ึงบริษัทเอพีฮอนด้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านพลังงาน
โดยให้นักศึกษาในระดับวิชาชีพและระดับปริญญาตรี ประชาชน และผู้สนใจเสนอความความคิดเชิงสร้างสรรค ในการหา
เทคนิคการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง  รถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของทีมราช
นครนิทร์สร้างโดยการยึดหลักทางวิศวกรรม โดยวิธีการลดแรงต้านทานการเคลื่อนที่ เช่น โครงตัวถังของรถ  ล้อ ยาง และ
ชุดลูกปืนล้อ รวมถึงการควบคุมระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง โดยจะควบคุมการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้น้อยที่สุดในการเข้า
ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ส่วนในรถประหยัดจะใช้ระบบเชื้อเพลิงคาร์บูเรเตอร์หลายๆ แบบ เทียบกับระบบควบคุมการ
ฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเลคทรอนิกส์ ในการหารค่าประหยัดเชื้อเพลิง                  

  1.ระบบตัวถังและโครงสร้าง      
     การออกแบบจะออกแบบให้รูปทรงมีลักษณะคล้ายรูปหยดน้ําซ่ึงจะมีแรงต้านทานของอากาศที่ต่ํา วัสดุท่ีใช้

ขึ้นรูปด้วยเรซิ่นไฟเบอร์กลาสซ่ึงเบาและแข็งแรง (กฤษดา  วิศวธีรานนท์, 2554)  ยึดติดกับโครงอลูมิเนียมซ่ึงมีน้ําหนักเบา
เมื่อเทียบกับเหล็ก ขนาดและลักษณะของรูปทรงมีการออกแบบตามกฎกติกาของฮอนด้า (บริษัท เอพี, 2559)  ความสูง
ของรถวัดจากพ้ืนเท่ากับ  57 เซนติเมตร   ระยะห่างของล้อหน้าและล้อหลังโดยวัดด้านข้างขนาด 161 เซนติเมตร  ความ
ยาวของตัวถังรถวัดจากหน้าสุดถึงหลังสุดมีขนาด 315 เซนติเมตร ระยะของล้อซ้ายและล้อขวาวัดจากด้านหน้ามีขนาด 
50 เซนติเมตร  ความกว้างของรถวัดจากซ้ายสุดถึงขวามีขนาด 68 เซนติเมตร 

 

 
 

                          
 

ภาพที่ 1 ลักษณะและขนาดของโครงรถ 
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ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 2. ปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ 
                   ในส่วนของเครื่องยนต์ได้มีการเจาะครีบระบายความร้อนบนฝาสูบและเสื้อสูบออกเพื่อลดน้ําหนักของ
เครื่องให้เบาข้ึนและเป็นการสะสมความร้อนในเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการระเหเชื้อเพลิงให้เป็นไอเร็วขึ้น แสดงในภาพที่ 2   
 
 
 
 
 
 
                   ก่อน        ฝาสูบเคร่ืองยนต์         หลัง                                  ก่อน        เสื้อสูบ                  หลัง 
 

ภาพที่ 2 การปรับแต่งฝาสูบและเสื้อสูบเครื่องยนต์ 
 

 ระบบจุดระเบิดจากเดิมเป็นแบบ  CDI ซ่ึงใช้แม็กนีโตเป็นแหล่งกําเนิดกระแสไฟฟ้า  เปลี่ยนมาเป็นระบบจุด
ระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ของรถยนต์ ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งกําเนิดกระแสไฟฟ้า ซ่ึงให้กําลังไฟฟ้าท่ีหัวเทียนจุดระเบิดสูง 
25000-45000 โวลต์ และเจาะฝาสูบเพ่ือติดตั้งหัวเทียนเพิ่มเติมจํานวนหนึ่งหัวฝั่งตรงข้ามหัวเทียนเพื่อให้จุดส่วนผสมได้
รวดเร็วขึ้นและเผาไหม้หมดเมื่อมีการใช้น้ํามันประเภทแก๊สโซฮอลและอัตราส่วนผสมท่ีบาง (เสมอขวัญ ตันติกุล, 2538), 
(หลาบ รับสิริ, 2528) ดังแสดงในภาพที่ 3 และทํากลไกเลื่อนกระเดื่องกดลิ้นไอดีเพื่อใช้สําหรับกรณีดับเคร่ืองยนต์ดังแสดง
ในภาพที่ 4 เครื่องยนตท่ี์ใช้มีขนาด 125 ซีซี  

           
 
 
 

                  
                       
 
                                      การติดต้ังสองหัวเทียน                              ระบบไฟจุดระเบิด           

 

ภาพที่ 3 การดัดแปลงปรับปรุงระบบไฟจุดระเบิด 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงกลไกลกาเลื่อนชุดกดลิ้นเครื่องยนต์ 
 

3. แรงต้านการเคลื่อนที่ของรถ 
                ขณะที่รถวิ่งบนถนนระดับด้วยความเร็วคงที่แรงขับเคลื่อนที่ล้อจะ เท่ากับแรงต้านการเคลื่อนท่ีท้ังหมด             
ซ่ึงเป็นผลรวมของแรงต้านการหมุนของล้อและแรงต้านอากาศแสดงเป็นสมการได้ว่า ( ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, 2534) 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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Ft คือ แรงต้านการหมุนของล้อ  Ra คือ แรงต้านอากาศ  Kr คือ สัมประสิทธ์ิแรงต้านการหมุนของล้อ  W คือ นํ้าหนักรถ
รวมคนขับ ρ คือ ความหนาแน่นของอากาศ  V คือ ความเร็วของอากาศ  A คือ พ้ืนท่ีหน้าตัดของรถ  C คือสัมประสิทธ์ิ
แรงฉุดของอากาศ 
 4. แรงต้านทานอากาศ 
                   แรงต้านทานอากาศที่ใช้ในการขับเคล่ือนสําหรับรถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถคํานวณจากสมการที่
(2) โดยใช้ความกว้างของตัวรถ 0.68 เมตร  ความสูงของตัวรถมีขนาด  0.50  เมตรและค่าสัมประสิทธ์ิของแรงต้านทาน
ของอากาศเท่ากับ  0.14  kg/m2 โดยท่ีใช้ความเร็วของรถในการขับเคลื่อนเท่ากับ  25  km/hr (ชัยสวัสด์ิ เทียนวิบูลย์, 
2538) 2AVaKaR =                                                                                                   (2) 

 

              5. แรงต้านทานการหมุนของล้อ 
                   พิจารณาแรงต้านทานการหมุนของล้อท่ีใช้ในการขับเคล่ือนรถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภทรถ
ประดิษฐ์ท่ีมีจํานวน 3 ล้อ  โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิเสียดทานการหมุนของล้อเท่ากับ  0.01  และนํ้าหนักของคนขับและตัวรถ
ประหยัดท่ีกดลงท่ีล้อรวมกันมีนํ้าหนัก 100  kg. ( ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, 2534) 
 

WrKrR =                                                                    (3) 
 

6. คุณสมบัติเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน 
                 สูตรเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนคือ CnH1.87nนํ้าหนักโมเลกุล ประมาณ110ความถ่วงจําเพาะ(ความหนาแน่น) 0.72-
0.78 kg/m3ค่าความร้อนของการกลายเป็นไอ 305 kJ/kg  ค่าความร้อนจําเพาะของของเหลว 2.4 kJ/kg.Kค่าความร้อน
จําเพาะของไอ(cp) ประมาณ 1.7 kJ/kg.Kค่าความร้อนด้านสูง (HHV) 47.3 MJ/kg ค่าความร้อนด้านตํ่า (LHV) 44.5 
MJ/kg อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง (A/F )s 14.6  (สมเจตน์ ถนอมพุทรา, 2550 ; Heywood, J.B., 1988) 

7. ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI 
                 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยชุดกล่องควบคุม ECM ตัวตรวจจับสัญญาณและอุปกรณ์ทํางาน  
โดยชุดกล่อง ECM จะรับสัญญาณไฟฟ้าจากตัวตรวจจับสัญญาณต่างๆ ในระบบและควบคุมการทํางาน (เอ.พี.ฮอนด้า, 
บริษัทจํากัด) เช่น หัวฉีดและป๊ัมนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นต้น ตามรูปท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 แผนผังการทํางานของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  จากภาพท่ี 5 แสดงแผนผังทํางานของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีอุปกรณ์หน่วยตรวจสอบทําการส่ง
สัญญาณต่างๆ ให้กับหน่วยควบคุมจากน้ันหน่วยควบคุมจะประเมินผลจากสัญญาณให้กับอุปกรณ์ทํางาน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

635

5 

   8. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
              การคํานวณอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนต์ประเภทรถตลาดสามารถหาได้จากสมการ 

    
F

F
F V

SR ρ
=                                                               (4) 

RF  คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (km/L), S คือ ระยะทาง (m),  ρF  คือความหนาแน่นน้ํามันเชื้อเพลิง,            
VF คือ ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช้ (g) (Heywood, J.B., 1988) 
   9. แรงต้านทางการหมุนของล้อ 
              ยางรถจักรยานยนต์บางชนิดมีต้านทานการหมุนของล้อเป็น 6kg/ton ส่วนยางบางยี่ห้อเช่นมิชลินเป็น 2 
kg/ton ตามภาพท่ี 6 เป็นการวิเคราะห์แรงต้านทานการหมุนของล้อและยางแปรผันตามนํ้าหนักรวมพร้อมคนขับต้ังแต่ 
60-120 kgแต่เน่ืองจากกติการแข่งขันไม่สามารถปรับเปล่ียนยางได้ต้องใช้ยางตามมาตราฐานผู้ผลิตจะทําให้มีแรงต้านการ
หมุนของล้อท่ี 7 N จากยาง (สมเจตน์ ถนอมพุทรา, 2550) 
 

 
  

รูปท่ี 6 แรงต้านทานการหมุนของล้อเทียบกับนํ้าหนัก  
(สมเจตน์ ถนอมพุทรา, 2550) 

10. คาร์บูเรเตอร ์
     คาร์บูเรเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้จ่ายส่วยผสมระหว่างนํ้ามันกับอากาศในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมประมาณ 15 : 

1 ไหลเข้าในท่อไอดีเข้าสู่ห้องเผาไหม้เคร่ืองยนต์   ในคาร์บูเรเตอร์ อากาศจะไหลผ่านท่อท่ีมีหน้าตัดสอบเข้าแล้วบานออก
ท่ีเรียกว่าท่อเวนจูริ ความแตกต่างของความดันท่ีเกิดข้ึนระหว่างทางเข้าและคอคอด (Throat) ของท่อเวนจูริ (ซ่ึงข้ึนอยู่
กับอัตราการไหลของอากาศ) ถูกใช้ในการควบคุมการไหลของเชื้อเพลิงสําหรับการไหลของอากาศนั้นๆ เชื้อเพลิงจะไหล
เข้าไปในสายธารของอากาศโดยผ่านทางท่อทางออกหรือช่องในตัวคาร์บูเรเตอร์ แล้วแตกเป็นละอองและถูกพาไปโดยสาย
ธารของอากาศผ่านลิ้นเร่งและเข้าไปในท่อไอดีการกลายเป็นไอของเชื้อเพลิ ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7 คาร์บูเรเตอร์ 

 

  ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบคาร์บูเรเตอร์แบบเดิมให้เป็นระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเลคทรอนิกส์ซ่ึงให้มีความแม่นยํา
ในการจ่ายเชื้อเพลิงมากขึ้น เป็นระบบหัวฉีด ซ่ึงหัวฉีดจะมีการติดต้ังในคาร์บูเรเตอร์  อากาศท่ีไหลผ่านหัวฉีดสามารถ
คํานวนอัตราการไหลของเชื้อเพลิงโดยมวล fm& ท่ีไหลผ่านหัวฉีดจากสมการ  
 
 

น้ําหนักรถ (N) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 fC คือ สัมประสิทธ์ิของรูฉีด  fA คือ พ้ืนท่ีรูหัวฉีด P1 คอืความดันของน้ํามันในท่อน้ํามันเชื้อเพลิง 
  P2  คือ ความดันของอากาศในกระบอก  ρf  คือ ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง  (สุเทพ ญาณวัฒน์, 2528) 
 
 11. กล่องควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบปรับแต่งได้(API) 
                 กล่องควบคุมแบบการฉีดเชื้อเพลิง(API) จะทําหน้าท่ีควบคุมระบบการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ 
โดยจะมีตัวของโปรแกรมหรือซอฟแวร์ท่ีสามารถจัดการกับอัตราการจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงได้โดยผู้ปรับแต่งต้องการ                
ซ่ึงแตกต่างกับกล่องECM หรือเป็นกล่องมาตรฐานที่ใช้โดยท่ัวไป ท่ีไม่สามารถดัดแปลงอัตราการฉีดเชื้อเพลิงได้ กล่อง
ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดัดแปลง จะสามารถควบคุมระยะเวลาการฉีดของหัวฉีด ส่งสัญญาณและรับสัญญาณต่างๆ                
ของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับระยะเวลาการฉีดท่ีมีการปรับต้ังใหม่  กล่องควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดัดแปลงทํางานร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ API ปรับแต่งซอฟต์แวร์ท่ีใช้คู่กับกล่องควบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงจะเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ซ่ึงมีการต้ังค่า
ผ่านสาย USB Port ระหว่างเคร่ืองยนต์ และกล่องคอมพิวเตอร์  ซ่ึงตัวพารามิเตอร์ในโปรแกรมที่ใช้งานเฉพาะรถ
ประหยัดจะใช้งานในส่วนของระบบหัวฉีดซ่ึงประกอบด้วย ปรับชดเชยอุณหภูมิหม้อน้ํา  ปรับชดเชยอุณหภูมิอากาศและ
ตารางควบคุมการฉีด (บริษัทเอ.พี.ไอ.เทคจํากัด, 2559) 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนารถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง ในระบบคาร์บูเรเตอร์เป็นระบบหัวฉีดอิเลคทรอนิกส์สําหรับการ
แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 

2. เพ่ือศึกษาหาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมในเครื่องยนต์แบบคาร์บูเรเตอร์และเคร่ืองยนต์แบบหัวฉีด
อิเลคทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 

อุปกรณ์และวธิีการดําเนนิการ 
 ในการหาทดลองหาค่าอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมในรถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะประกอบด้วย

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้  1) รถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง 2) เคร่ืองยนต์ชนิดใช้คาร์บูเรเตอร์                      
3) เคร่ืองยนต์ระบบหัวฉีดอิเลคทรอนิกส์ 4) เคร่ืองชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล 5) เคร่ืองวัดอุณหภูมิและสดุท้าย 6) ไทม่ิงไลน์ 
ดังแสดงในภาพที่ 8 การทดลองหาค่าประหยัดเชื้อเพลิงของรถประหยัดเชื้อเพลิงนี้ออกเป็นสองแบบ  แบบแรกเป็นหาค่า
ประหยัดเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมในเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์โดยการเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ Wave110 และคาร์บูเรเตอร์ขนาด
เล็กแบบไดอะแฟรม  ส่วนท่ีสองใช้เคร่ืองยนต์ระบบหัวฉีดอิเลคทรอนิกส์ (PGM-FI) โดยใช้ร่วมกับกล่องควบคุมการฉีด
แบบปรับค่าได้ในการสั่งจ่ายเชื้อเพลิง  โดยข้ันตอนการทดลองมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

                                                                                  

   .                             
ภาพที่ 8 อุปกรณ์เคร่ืองมือในการทดลอง    

(1) 
(2-3) 

(4) (5) (6) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 1. การทดสอบหาค่าประหยัดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ 
    การทดลองนี้จะใช้คาร์บูเรเตอร์ 2 แบบ แบบแรกเป็นการเลือกคาร์บูเรเตอร์ของเครื่องยนต์ WAVE 125 

และ แบบท่ีสองเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแฟรมซึ่งใช้ในเครื่องตัดหญ้า ดังแสดงในภาพที่ 10 ซ่ึงมีวิธีการทดสอบดังนี้ 
1.1 ติดต้ังคาร์บูเรเตอร์แบบท่ี 1 และ 2 ตามลําดับเข้ากับเคร่ืองยนต์ของรถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
1.2 ปรับรอบเครื่องยนต์ให้สามารถเดินเบาท่ีประมาณ 750 รอบ/ต่อนาที ดูรอบจากไทม่ิงไลย์  
1.3 ปรับรอบคันเร่งเครื่องยนต์คงท่ี ท่ี 1500 รอบต่อนาทีขณะวิ่งทดสอบ 
1.4 นํารถประหยัดว่ิงทดสอบในสนามทดสอบ โดยสนามทดสอบมีระยะทาง 1000 เมตร 
1.5 นํานํ้าหนักของน้ํามันเชื้อเพลิงหาค่าประหยัดเชื้อเพลิงโดยใช้สูตรคํานวณที่ (6) 

 

อบหลังการทดสเชื้อเพลิง-ก่อนทดสอบเชื้อเพลิง
ทดสอบ(km.)ระยะทางที่ เชื้อเพลิงค่าประหยัด =           (6) 

 

          
  

(ก)  ฮอนด้าเวฟ100CC           (ข) แบบไดอะแฟรม 
 

ภาพที่ 9 คาร์บูเรเตอร์สําหรับทดสอบ 
 
2. การทดลองหาอัตราการฉีดในระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเลคทรอนิกส์  
    การทดสอบในหัวข้อนี้จะเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์125i เป็นระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเลคทรอนิกส์ (GPM-FI) 

และปรับเปลี่ยนกล่องควบคุมการฉีดเป็นกล่องควบคุมท่ีสามารถปรับระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงตามรอบเครื่องยนต์ได้ 
และมีการแบ่งการทดลองออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกหาอัตราการฉีดเชื้อเพลิงท่ีมีระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงท่ี 20  30และ 
40 msec  โดยทดลองฉีดนํ้ามันลงในหลอดแก้วทดสอบ โดยใช้ตําแหน่งเดินเบา ฉีดเชื้อเพลิงเป็นช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 5 
วินาที เป็นจํานวน 3 คร้ังเพ่ือหาอัตราการฉีดเชื้อเพลิง ส่วนท่ีสองนําตารางการฉีดว่ิงทดสอบค่าประเชื้อเพลิงในสนาม
ทดสอบโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  2.1 ติดต้ังคาร์บูเรเตอร์แบบหัวฉีดเข้ากับเคร่ืองยนต์ของรถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
2.2 ปรับต้ังระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิง 20 30และ 40 msec ด้วยโปรแกรม API-Tech พร้อมตารางการ

ฉีดเชื้อเพลิง 
2.3 ปรับรอบคันเร่งเครื่องยนต์คงท่ี ท่ี 1500 รอบต่อนาทีในขณะวิ่งทดสอบ 
2.4 นํารถประหยัดว่ิงทดสอบในสนามทดสอบ โดยสนามทดสอบมีระยะทาง 1000 เมตร 
2.5 นํานํ้าหนักของน้ํามันเชื้อเพลิงหาค่าประหยัดเชื้อเพลิงโดยใช้สูตรคํานวณที่ (6) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบหาค่าประหยัดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ 
   การทดสอบใช้เคร่ืองยนต์ฮอนด้าขนาด 125i ซีซี ระบบจุดระเบิดแบบ 2 หัวเทียน ปรับเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์

ตามเงื่อนไขการทดลองสองแบบ  อัตราทดใช้ทดลอง 8 : 1  ระบบส่งกําลังด้วยโซ่ ว่ิงทดสอบเมื่อมีการปลี่ยนอุปกรณ์               
ซ่ึงมีผลการทดลองได้ค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ดังภาพที่ 11 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ภาพที่ 10 คาร์บูเรเตอร์สําหรับทดสอบ 

 

 จากภาพท่ี 10 พบว่า ค่าบูเรเตอร์แบบไดอะแฟรมมีค่าสถิติการประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด 769.65 km/L และ
เฉลี่ยท่ี 708.57km/L คาร์บูเรเตอร์ wave 100 ได้ค่าประเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุดท่ี 525.17และเฉลี่ยท่ี 478.35km/L 
 

2. การทดลองหาอัตราการฉีดในระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเลคทรอนิกส์  
                ผลการฉีดเชื้อเพลิงในหลอดแก้วทดสอบ เป็นช่วงเวลา ช่วงละ 5 วินาที  โดยการปรับต้ังระยะเวลาในตาราง
การฉีดเชื้อเพลิง (ms.) ในตัวของโปรแกรมของกล่องควบคุมปรับค่าได้ เพ่ือใช้ในการฉีดของเชื้อเพลิงท่ีออกจากหัวฉีด
เคร่ืองยนต์ โดยปรับต้ังระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงท่ี   20, 30 และ 40 ms.และปรับค่าพารามิเตอร์ ชดเชยอุณหภูมิ            
หม้อน้ําท่ี 60, 70 และ 80% ตามลําดับ ซ่ึงมีผลปริมาณการฉีดเชื้อเพลิง ดังแสดงในภาพที่ 11 
 

          

ภาพที่ 11 การทดสอบการฉีดเชื้อเพลิงเทียบกับพารามิเตอร์ตัวชดเชยอุณหภูมิหม้อน้ํา 
 

ภาพท่ี 11 แสดงผลการทดลอง พบว่าอัตราการชดเชยอุณหภูมิหม้อน้ํามีผลต่อการฉีดเชื้อเพลิงซ่ึงค่าการฉีด
เชื้อเพลิงสูงสุดท่ี 40 ms จะมีอัตราการฉีดเชื้อเพลิงท่ี 0.203, 0.226 และ 0.246 ตามลําดับ ตัวชดเชยอุณหภูมิหม้อน้ํา
อัตราการฉีดเชื้อเพลิงท่ี 30 ms มีอัตราการฉีดเชื้อเพลิง 0.176 0.186 0.203 และค่าฉีดเชื้อเพลิงท่ี 20 ms มีอัตราการฉีด
เชื้อเพลิง 0.146, 0.166 และ 0.184 ซีซี ตามลําดับ และนําค่าท่ีได้ในภาพท่ี 11 ออกแบบตารางการฉีดเชื้อเพลิงในกล่อง
ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบปรับค่าได้โดยเร่ิมต้นอัตราการฉีดช่วง 30-37.85 ตามลักษณะการใช้งาน (ชัชวาล นิมโรธรรม
และคณะ, 2560) ดังแสดงในภาพที่ 12 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างตารางการฉีดเชื้อเพลิงในรถประหยัดเชื้อเพลิง 
 

 
ภาพที่ 13 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง (ECM) กับกล่องควบคุมการฉีดแบบปรับค่าได้ (API) 

 

ภาพท่ี 13 แสดงการผลการวิ่งทดสอบของรถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยใช้ระบบการฉีดเชื้อเพลิงในกล่อง
ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบ ECM (ธรรมดา) และกล่องควบคุมการฉีดแบบปรับค่าได้ (API) จํานวน 5 คร้ังซ่ึงมีค่าประ
เชื้อเพลิงสูงสุดในกล่องควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบ ECM 597.30 km/L เฉลี่ย 476.32 และกล่องควบคุมการฉีด
เชื้อเพลิงแบบปรับค่าได้ (API) สูงสุดท่ี 628.73 km/L เฉลี่ย 590.89 km/L   
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการทดลองเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์แบบ wave 100 มีค่าประหยัดเชื้อเพลิงเฉลี่ยท่ี 478.35km/L และแบบ

ไดอะแฟรมจะมีค่าสถิติประหยัดเชื้อเพลิงเฉลี่ยท่ี 769.65 km/L  ส่วนท่ีสองเป็นการปรับเปล่ียนเครื่องยนต์เป็นระบบ
หัวฉีดอิเลคทรอนิกส์ กล่องควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงปรับค่าได้โดยซอฟต์แวร์ โดยทดสอบการฉีดเพ่ือหาปริมาณนํ้ามัน
เชื้อเพลงิท่ีระยะเวลาการฉีด ท่ี 20 30 40  mSec พบว่า ค่าเหมาะสมในการใช้งานในช่วงเวลาการฉีดท่ี 30-37.85 msec 
มีปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงระหว่าง 0.17- 0.20cc ซ่ึงให้อัตรากําลังขับเคลื่อนและเดินเบาได้ดี  มีค่าประหยัดเชื้อเพลิง
สูงสุดฉล่ีย 590.89 km/L และกล่องธรรมดา 476.32 km/L แสดงให้เห็นว่าประหยัดมากกว่ากล่องควบคุมการฉีดแบบ
ธรรมดาถึง 24.05 %  

การทดสอบสังเกตพบว่าในระบบคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแฟรมนั้นเป็นคาร์บูเรเตอร์ขนาดเล็กมีการทําท่อ
คาร์บูเรเตอร์ใหม่ ซ่ึงปริมาณของอากาศและเชื้อเพลิงไหลเข้าปริมาณท่ีน้อยกว่าคาร์บูเรเตอร์ลูกใหญ่ (WAVE 100) จึงทํา
ให้อากาศท่ีเข้าสามารถปรับอัตราส่วนผสมได้ 15 :1 ได้ง่ายกว่าท่ออากาศแบบเดิม   ส่วนท่ีสองเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบ

รอบเครื่องยนต 

ระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิง ( ms) สุญญากาศในเรือนลิ้นเร่ง (kPa) 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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หัวฉีดอิเลคทรอนิกส์สามารถปรับการควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยกล่องควบคุมการฉีด ซ่ึง สามารถลดอัตราการจ่ายนํ้ามัน
ได้แต่ไม่สามารถควบคุมอากาศเข้าได้ ส่งผลต่อกําลังเครื่องยนต์และการติดเคร่ืองยนต์  เนื่องจากส่วนผสมบาง  ซ่ึงตํ่ากว่า 
15 : 1 (Heywood, J.B., 1988)  ผลการทดสอบการฉีดเชื้อเพลิงเทียบกับพารามิเตอร์ตัวชดเชยอุณหภูมิหม้อน้ําจาก
กล่องควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบปรับค่าได้ พบว่า ตัวชดเชยอุณหภูมิหม้อน้ําเหมือนกับตัวนมหนูและเข็มเร่งใน
คาร์บูเรเตอร์ เม่ือขนาดนมหนูใหญ่จะจ่ายนํ้ามันมากกว่าขนาดนมหนูเบอร์เล็กตามลําดับ การพัฒนารถเพื่อความประหยัด
ท่ีดีข้ึนหรือการนําไปใช้ในรถจริงนั้นถ้ามีองค์ความรู้ด้านสมรรถนะ และด้านแบบจําลองเครื่องยนต์ ท่ีสามารถทําให้อากาศ
มีการหมุนวนก่อนเข้าเคร่ืองยนต์ จะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และบริษัท

เอ.พี. ฮอนด้าจํากัด ท่ีให้การช่วยเหลือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ทุนวิจัย จนสําเร็จ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 
Design of Experiments to Analyze Optimal Factors                                  

for white Jasmine Rice 105 Production 
ประเวช เชื้อวงษ์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบการทดลองปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในชุดดินดอนไร่ ชุดดิน
ฉะเชิงเทรา ชุดดินดอนเมือง และชุดดินมหาโพธิ ใน ในวงบ่อซีเมนต์ โดยมีปัจจัยร่วมเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ําหมัก
ชีวภาพ มีระยะห่าง 25 x 25 เซนติเมตร ต่อกอ ใช้การวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ 
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ   
 ผลการออกแบบการทดลอง พบว่าความแปรปรวนปัจจัยด้านดินให้ค่า  P-Value = 0.000 ชนิดของปุ๋ยให้ค่า 
P-Value = 0.000 ดินคู่กับชนิดของปุ๋ยให้ค่า P-Value = 0.027  แปลว่าปัจจัยแหล่งของดินกับชนิดของปุ๋ยมีอันตรกิริยา 
(Interaction) ต่อกัน และ R-Sq (adj) = 87.98  ปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อปริมาณการผลิตมากท่ีสุดเป็นชุดดินดอนเมืองใส่ปุ๋ย
คอก 321.70 กรัม/วงบ่อ รองมาเป็นชุดดินฉะเชิงเทราใส่ปุ๋ยหมัก 304.54 กรัม/วงบ่อ ชุดดินดอนไร่ใส่ปุ๋ยหมัก 300.98 
กรัม/วงบ่อ และชุดดินมหาโพธิใส่ปุ๋ยคอก 183.49 กรัม/วงบ่อ ตามลําดับ 
คําสําคัญ:  การผลิต, การออกแบบการทดลอง, ข้าวขาวดอกมะลิ105, ปุ๋ย, ดิน 
 

Abstract 
 

 This research aims to Design of Experimental growing jasmine rice 105by used Donrai soil 
series,Chachoengsao soil series, DonMuang soil series, and Maha Bodhi soil series in cement pots. 
Contributing factors were compost, manure and bio ferment with the 25 x 25 centimeterswidth in 
eachrow. The were analyzed bydesigned of experiment results based on full factorial designwith a 
statistical analysis program. 
 The design of experiments resultsrevealed variance of soilfactor sharing the P-value of 
0.000 fertilizer type, P-Value = 0.000 soil type with P-value of 0.027fertilizer type. The results 
represented interaction of soil and fertilizer types and R-Sq (adj) of 87.98. The most appropriate factor 
for production was the Donrai soil series. with321.70 g/pond of manure, followed by the 
Chachoengsao soil series with304.54 g/pond of compost, 300.98 g/pond of farmyardmanurein the 
Donrai soil series and 183.49 g/pond of compostin the Maha Bodhi soil series. 
Keywords: Production, Design of Experiments, Jasmine Rice 105, Fertilizer, soil  
 
บทนํา 
 จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพดีเป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลก ซ่ึงมีเนื้อที่การเพาะปลูกข้าวขาวดอก
มะลิ 105 รวม 72,700 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 349 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2556) เป็นผลจากช่วง 
10 ปีท่ีผ่านมาเกษตรกรหันไปปลูกข้าวพันธุ์อ่ืนทดแทนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ลดลงจาก 10 ปีก่อนร้อยละ 19.42 
ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท้ังหมด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) อําเภอบางคล้าเป็นแห่งแรกที่
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในด้านของคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปัจจุบันประสบปัญหาด้านของปริมาณ
การผลิตลดน้อยลงเมื่อเทียบกับพันธุ์ข้าวอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรนํามาปลูกทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูก
รวม 1,180.50 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 522 กิโลกรัมต่อไร่ และข้าวพันธุ์อ่ืนที่นํามาปลูกในพ้ืนที่มีผลผลิตมากท่ีสุดคือ ข้าวพันธุ์
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สุพรรณบุรี 90 มีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 2,299.25 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 1,060 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2556) 
 จากปัญหาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณการผลิตตํ่ากว่าข้าวพันธุ์อ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราท่ีสูง ทําให้ดินเสื่อมโทรม ขาดอินทรียวัตถุจึงทําการทดลองการปลูกข้าวด้วยการออกแบบการทดลอง 
(Design of Experiments) เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105  
 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง กําหนดปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตข้าว โดยระดมแนวคิดของผู้วิจัย 
นักศึกษาและภูมิปัญญาของเกษตรกรเป็นฐานในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105                 
ตามหลักการของการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม ตัวแปรด้านปัจจัยท่ีควบคุมได้ และปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ 
รายละเอียดการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
  1.1 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีควบคุมได้ประกอบด้วยการคัดเลือกพันธุ์ข้าวการใช้ปุ๋ย ชุดดินสําหรับการผลิตข้าวและ
ระดับน้ํา 
  1.2 ทําการวิเคราะห์ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ประกอบด้วยปริมาณน้ําฝน ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และแสงแดด 
ซ่ึงมีผลต่อการผลิตข้าวท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของข้าวแต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญเหตุด้วย
เป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ผู้วิจัย นักศึกษา และเกษตรกร จึงไม่นํามาพิจารณา 
2. ทําการออกแบบการทดลองการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105  
 ดําเนินการออกแบบการทดลองปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในบ่อซีเมนต์เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 เมตร                  
ในแต่ละแปลงใช้ชุดดินแตกต่างกัน จํานวน 4 ชุด คือชุดดินดอนไร่ ชุดดินฉะเชิงเทรา ชุดดินดอนเมือง และชุดดินมหาโพธิ 
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ประเภท คือ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ําหมักชีวภาพ จากการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็ม
รูปแบบซ่ึงปัจจัย A คือ ชุดดินมี 4ระดับ และปัจจัย B คือ ปุ๋ยมี 3 ระดับ ทําการทดลอง 3 ซํ้า (Replicate) จะได้ชุดการ
ทดลองท้ังหมด 36 ชุดการทดลอง 
3. ทําการทดลองการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ 
 ดําเนินการออกแบบการทดลอง โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานพันธุ์ข้าว
ปลูกจากกรมการข้าว ใช้ชุดดินดอนไร่ ชุดดินฉะเชิงเทรา และชุดดินดอนเมือง และชุดดินมหาโพธิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์            
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ําหมักชีวภาพ รายละเอียดมีดังนี้ 
 3.1 การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้องมีความ บริสุทธ์ิของสายพันธุ์ ไม่
มีวัชพืช และสิ่งเจอปน อัตราการงอกมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป (กรมการ ข้าว, 2556) โดยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากกรมการข้าว 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 3.2 การเตรียมดินสําหรับการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยเก็บรวบรวมตัวอย่าง ใช้ชุดดินดอนไร่ ชุดดิน
ฉะเชิงเทรา ชุดดินดอนเมือง และชุดดินมหาโพธิ เพื่อนําไปวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหารพืชในดิน ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหารพืชในดิน 
 

  3.3 การเพาะต้นกล้า นําเมล็ดพันธุ์ข้าวแช่น้ํา 1 คืน ขึ้นน้ํา  2 คืน หว่านกล้าวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ทํา
การปักดําในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ปักดํา 16 กอ ๆ ละ 3 ต้น จํานวน 36 บ่อการทดลอง ควบคุมระดับน้ํา 5 
เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 3 
 

 
       ก. เมล็ดพันธุ์กล้าก่อนการหว่าน     ข. การปักดําต้นกล้าข้าวในบ่อซีเมนต์ 

 
ภาพที่ 3 การออกแบบการทดลองการเตรียมเมล็ดพันธุ์ปลูกข้าวตลอดการเก็บเกี่ยว 

 
  3.4 การใส่ปุ๋ยสําหรับแปลงทดลองปลูกข้าว ท่ีได้ผลการตรวจความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ทําการปรับสภาพ
ความเป็นกรดของดินด้วยปูนขาว 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ (736 กรัมต่อบ่อ) ยกเว้นชุดดินดอนไร่ไม่มีการใส่ปูนขาวเนื่องจาก
มีค่าความเป็น กรด-ด่าง pH เท่ากับ 6และอัตราการ ใส่ปุ๋ยท้ัง 3 ชนิดจะใส่ในปริมาณเท่า ๆ กัน เนื่องจากมีความอุดม
สมบูรณ์ท่ีใกล้เคียงกัน ดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 การใส่ปุ๋ยหมักในอัตราที่คํานวณได้จากค่าวิเคราะห์ดิน และค่าธาตุอาหาร ในปุ๋ย การใส่ปุ๋ยหมัก
ก่อนการปลูกข้าว 7 วัน (วันที่ 6 สิงหาคม 2558) ในอัตรา 250 กิโลกรัมต่อไร่   (122.65 กรัมต่อบ่อ)  
 3.4.2 การใส่ปุ๋ยคอกก่อนการปลูกข้าว 7 วัน (วันที่ 6 สิงหาคม 2558) ในอัตรา 370   กิโลกรัมต่อไร่ 
(181.53กรัมต่อบ่อ) 
 3.4.3 การใส่น้ําหมักชีวภาพราดลงดินในบ่อซีเมนต์จํานวน 3 ครั้ง ในอัตราครั้งละ 5 ลิตรต่อไร่                   
(2.5 มิลลิลิตรต่อบ่อ) รวมทั้งหมด 15 ลิตรต่อไร่ โดยครั้งที่ 1 ใส่ก่อนการปลูกข้าวในวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 หลัง
การปักดําต้นกล้าข้าวในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 แล้ว เม่ืออายุต้นข้าว 7 วัน (วันท่ี 19 สิงหาคม 2558) และครั้งที่ 3 ใน
วันที่ 2 กันยายน 2558 และใช้พ่นน้ําหมักชีวภาพในอัตราส่วนผสม 100 มิลลิลิตรต่อน้ําสะอาด 20 ลิตร ระยะเวลา                
การพ่น 7 วันต่อครั้ง 
 3.5 การดูแลรักษาตลอดฤดูกาลปลูก มีการปรับระดับน้ําสูง 5 เซนติเมตรเท่า ๆ กันทุกๆ บ่อการทดลองมีการ
ป้องกันศัตรูพืชด้วยการฉีดน้ําหมักไล่แมลง และกําจัดวัชพืช สําหรับการทดลองที่เป็นน้ําหมักชีวภาพ จะฉีดน้ําหมัก
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

644

ชีวภาพตามกําหนดทุกๆ 7 วัน และทําการตัดใบข้าวตามคําแนะนําของเกษตรกรด้วยภูมิปัญญาการปลูกข้าวแบบด้ังเดิม 
แสดงดังภาพที่ 4 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 ก. ฉีดน้ําหมักป้องกันแมลง    ข. การตัดใบข้าว 

 
ภาพที่ 4 การป้องกันศัตรูพืชและการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นข้าว 

 
  3.6 การเก็บเกี่ยว หลังจากข้าวออกรวงอายุได้ 30 วัน เมล็ดข้าวเริ่มสุกแก่เต็มท่ี ทําการระบายน้ําออกจากบ่อ
การทดลองทั้งหมดเพื่อให้ข้าวสุกแก่เท่า ๆ กัน เก็บเกี่ยวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล
ปริมาณการผลิตต่อชุดการทดลอง แสดงดังภาพที่ 5 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการออกแบบการทดลอง 
 
4. ทําการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการทดลอง 
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการทดลอง เพื่อหาปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อปริมาณการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 
ท้ัง 3 รูปแบบการทดลองด้วยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ําหมักชีวภาพ และเปรียบเทียบผลการทดลองด้าน 
ปริมาณการผลิต ด้วยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ 
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการหาแนวทางการเพิ่มปริมาณการผลิต และปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ผล
การเปรียบเทียบกระบวนการปลูกด้วยการออกแบบการทดลอง โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ําหมักชีวภาพ ชี้วัดและ
เปรียบเทียบผลการทดลองด้านปริมาณการผลิต และผลปริมาณการผลิตข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 แสดงดังตารางที่ 1 
 2. การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง(Model/Adequacy Checking) ของปริมาณการผลิต
การตรวจความถูกต้องของรูปแบบการทดลองเป็นการตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้มาจาก
การทดลอง ซ่ึงผลการตรวจสอบสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 6 โดยสมมุติฐานว่ารูปแบบของค่าส่วนตกค้าง (Residuals)                 
ท่ีได้จากข้อมูลในการทดลองต้องเป็นไปตามหลักการ คือ ค่าส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบปกติ เป็นอิสระด้วยค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียง 0 และ 2σ มีค่าคงตัว (Stability) จึงทําให้ข้อมูลจากการทดลองมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ การตรวจสอบ                 
มีขั้นตอนดังนี้ คือ การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ของค่าส่วนตกค้าง (Residuals) การ
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
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จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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ตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่าส่วนตกค้าง (Residuals) การตรวจสอบความเสถียรของ. 2σ (Variance/Stability) และการ
ตรวจสอบความเป็นอิสระ(Independent) ของส่วนตกค้าง (Residuals) ซ่ึงผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ตามข้อ
สมมุติฐานแสดงดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการออกแบบการทดลองการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105  
         ปริมาณการผลิต (กรัม) 

ชุดดิน 

ชนิดปุ๋ย 
หมัก คอก น้ําหมักชีวภาพ 

ปริมาณการใส่ปุ๋ย 
122.65 กรัมต่อบ่อ 181.53 กรัมต่อบ่อ 7.5 มิลลิลิตรต่อบ่อ 

ดอนไร่ 
284.24 
298.58 
320.12 

250.52 
335.07 
301.50 

206.36 
248.21 
231.61 

ฉะเชิงเทรา 
316.40 
295.63 
301.59 

310.81 
291.61 
309.14 

276.77 
238.85 
227.86 

ดอนเมือง 
276.01 
243.91 
270.80 

345.16 
299.89 
319.93 

269.71 
297.17 
229.75 

มหาโพธิ 
120.42 
119.90 
131.16 

193.69 
174.27 
182.52 

164.23 
152.13 
103.30 
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ภาพที่ 6 ค่าส่วนตกค้าง (Residuals) ของปริมาณการผลิต 
 

 การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ค่าส่วนตกค้าง (Residuals)  ของปริมาณ
การผลิต จากกราฟ Normal Probability Plot เป็นการพิจารณาการกระจายของค่าส่วน ตกค้าง/(Residuals)/ซ่ึงใช้การ
ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูลการผลิต พบว่ามีการแจกแจง แบบปกติ เนื่องจากค่าส่วนตกค้าง (Residuals)               
มีการกระจายตัวตามแนวเส้นตรง และเส้นตรงไม่ แสดงสิ่งผิดปกติให้เห็น หมายความว่า ข้อมูลมีความเพียงพอ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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 การตรวจสอบความเสถียรของ 2σ (Variance Stability) ของปริมาณการผลิต จากกราฟ Versus Fits               
ซ่ึงเป็นแผนภูมิการกระจายของค่าส่วนตกค้าง/(Residuals)/เทียบกับ/Fitted/Value พบว่า/ 2σ ของค่าส่วนตกค้าง/
(Residuals) ของข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน เนื่องจากมีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละตําแหน่งและรูปแบบการ
กระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง/(Residuals)/ไม่มีลักษณะเป็นแนวโน้มแต่อย่างใด 
 การตรวจสอบความเป็นอิสระ(Independent)/ของค่าสัดส่วนตกค้าง (Residuals)/ของปริมาณการผลิตจาก
กราฟ Versus Order การพิจารณาของข้อมูลจากการทดลอง/มาสร้างเป็นแผนภูมิการกระจายตามลําดับการทดลอง/
เม่ือพิจารณาการกระจายข้อมูลบนแผนภูมิพบว่า การกระจายตัวของค่าสัดส่วนตกค้าง (Residuals)/มีความเป็นอิสระต่อ
กัน/(Independent)/เนื่องจากไม่สามารถประมาณรูปแบบท่ีแน่นอนได้ 
 1) การวิเคราะห์ความแปรปรวน/(ANOVA)/ของปริมาณการผลิต จากผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบการทดลองพบว่า ไม่มีความผิดปกติของการทดลองเกิดข้ึน และข้อมูลท่ีได้มีความน่าเชื่อถือ จึงได้นําข้อมูลของ
ปริมาณการผลิตมาทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน/(ANOVA)/เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยท้ังหมด โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ( 0.05α = ) แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่/2/ความแปรปรวนข้อมูลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มรูปแบบของปริมาณการผลิต 
 

Source of 
Variation 

Degrees of 
Freedom 

Sum of 
Squares 

Mean 
Square F P 

แหล่งดิน 3 118705 39568 71.88 0.000 
ชนิดปุ๋ย 2 18602 3901 16.90 0.000 
แหล่งดิน+ชนิดปุ๋ย 6 9734 1622 2.95 0.027 
ความคลาดเคล่ือน 24 13211 550   
ผลรวม 35 160252    
R-Sq = 91.76 % R-Sq (adj) = 87.98 %    
 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน/(ANOVA)ของปริมาณการผลิต โดยใช้โปรแกรมMinitab/16/Free/Trial/
เพื่อวิเคราะห์/Main/Effect/และ.Interaction/ท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการผลิต คือ.แหล่งของดินให้ค่าP-Value/=/0.000 
มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ α=/0.05 แปลว่าปัจจัยแหล่งของดินมีอิทธิพลต่อปริมาณการผลิต ชนิดของปุ๋ยให้ค่า P-
Value = 0.000 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ α=/0.05 แปลว่า ปัจจัยชนิดของปุ๋ยมีอิทธิพลต่อปริมาณการผลิต แหล่ง
ของดินคู่กับชนิดของปุ๋ยให้ค่า P-Value = 0.027 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญท่ี α=/0.05 แปลว่าปัจจัยแหล่งของดินกับ
ชนิดของปุ๋ยมีอันตรกิริยา (Interaction) ต่อกัน  
 2) การทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยหลักและปัจจัยร่วมของปริมาณการผลิต 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 7 การทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยหลักของปริมาณการผลิต 

 
 จากภาพที่ 7/แสดงผลการทดลองเพื่อทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ของปริมาณการผลิต 
คือ แหล่งของดินกับชนิดของปุ๋ย พบว่าค่าความเหมาะสมแหล่งของดินคือ ชุดดินฉะเชิงเทรา จะให้ปริมาณการผลิตมาก
สุด คือ 285.4 กรัม และค่าความเหมาะสมของชนิดของปุ๋ยคือ ปุ๋ยคอก มีปริมาณการผลิตมากสุด คือ 276.2 กรัม 
 
 

 
ภาพที่ 8 การทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยร่วมของปริมาณการผลิต 

 
 จากภาพที่ 8 แสดงผลการทดลองเพื่อทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยร่วม 1 ปัจจัยของปริมาณการผลิตคือ 
แหล่งของดินคู่กับชนิดของปุ๋ย พบว่ากราฟเส้นมีค่าความเหมาะสมของแหล่งของดินคู่กับชนิดของปุ๋ย คือ ชุดดินดอนเมือง
คู่กับปุ๋ยคอกจะให้ผลผลิตท้ังหมดมากสุด คือ 321.7 กรัม   
 
สรุป 
 สรุปผลการหาแนวทางการเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการออกแบบการทดลองการปลูก
ข้าวในวงบ่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ําหมักชีวภาพ และผลการ
เปรียบเทียบด้านผลการผลิต ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ สรุปผลความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตของปริมาณการ
ผลิต คือ การปลูกขา้วในชุดดินดอนเมือง ใส่ปุ๋ยคอกบํารุงดิน จะให้ผลผลิตท้ังหมดมากสุด คือ 321.70 กรัม  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
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อภิปรายผล 
 1. ผลสรุปจากตารางที่ 3  แสดงปัจจัยท่ีความเหมาะสมต่อปริมาณการผลิต เห็นได้ว่าการปลูกข้าวขาวดอก
มะลิ 105 การใส่ปุ๋ยคอกจะให้ผลผลิตดีท่ีสุด รองลงมาเป็นปุ๋ยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ ส่วนชุดดินดอนเมือง ใส่ปุ๋ยคอก
จะให้ผลผลิตท้ังหมดมากกว่าชุดดินอื่น 321.70 กรัม แต่อย่างไรก็ตามถ้าชุดดินดอนไร่ ใส่ปุ๋ยหมักผสมกับน้ําหมักชีวภาพ
ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตข้ึนได้ ดังตัวอย่างงานวิจัยของ Chourwong, P (2014) วิจัยหาแนว
ทางการลดต้นทุนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มธารทิพย์ ในเขตตําบลบ้านช่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อยู่ในกลุ่มชุดดินดอนไร่ เดิมมีผลผลิตเฉลี่ย 550 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใช้ปุ๋ยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ
ป้องกันแมลง  ผลสรุปเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2. ผลสรุปจากภาพท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ไม่ว่าจะปลูกในพื้นที่ชุดดินใดก็ตาม 
การใส่ปุ๋ยคอกจะให้ผลผลิตสูงสุด ซ่ึงชุดดินที่ได้ผลผลิตมากที่สุด คือ ชุดดินดอนเมือง รองลงมาเป็นชุดดินฉะเชิงเทรา             
ชุดดินดอนไร่ และชุดดินมหาโพธิ ตามลําดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบการทดลองปลูกข้าวในชุดการทดลอง ผลการวิจัยที่ได้มานั้นอาจจะไม่ถึง
ร้อยละ 100 ถ้าจะให้ผลการวิจัยมีความเชื่อมั่นต่อเกษตรกรที่จะนําไปใช้ได้จริง ควรจะนําผลวิจัยครั้งนี้ไปต่อยอดในการ
ทําวิจัยในพื้นที่แปลงนาจริงของเกษตรกรอีกครั้ง 
 2. การวจิัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉพาะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อาจจะเห็นผลผลิตได้ไม่
ตรงตามความต้องการของเกษตรกร เช่นชุดดินมหาโพธิ เห็นได้ว่ามีผลผลิตตํ่ากว่าชุดดินอื่น ๆ แต่ถ้าผู้ ท่ีสนใจจะ
ศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการทดลองการปลูกข้าวแบบผสมผสานระหว่างปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมี และฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ
ทุก ๆ 7 วัน  
 3.  ผู้ท่ีจะนําการออกแบบการทดลองไปใช้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 แบบอินทรีย์ ร้อยละ 100 ควรมีการ
ทดลองมากกว่าหนึ่งฤดูการปลูก เนื่องจากในพื้นท่ีจริงของเกษตรกรบางรายมีสารเคมีตกค้างอยู่ ผลการวิจัยอาจจะ               
ไม่ได้ผลตามสมมุติฐาน 
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ความหลากหลายของนกในแขวงสาละวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
Diversity of birds in Salavan Province, Lao People's Democratic Republic 

พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม, ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์, ชนาธิป วงศ์บรเมศฐ์ , พูขัน สายะวงสา 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

บทคัดย่อ 
 

การสํารวจนกที่อุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงเดือน
ตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 สรุปรวมพบนกทั้งส้ิน 93 ชนิด สามารถจัดแบ่งตามหลักอนุกรมวิธานได้ จํานวน 13 
อันดับ 37 วงศ์ 64 สกุลเป็นกลุ่มนกจับคอน 1 อันดับ 24 วงศ์ 36 สกุล 58 ชนิด และกลุ่มที่ไม่ใช่นกจับคอน 12 อันดับ 13 
วงศ์ 28 สกุล 35 ชนิดการสํารวจน้ีไม่พบชนิดนกที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง, ใกล้สูญพันธุ์และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
พบนกที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม 1 ชนิด คือ นกกะลิง Grey-headed Parakeet (Psittaculafinschii) และพบนกต่างถิ่นที่
ถูกนําเข้ามาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สองชนิดคือ นกกระจอกใหญ่ House Sparrow (Passer domesticus) 
และนกเขาชวา Zebra Dove (Geopeliastriata) 
คําสําคัญ : ความหลากหลาย, นก, อุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง, แขวงสาละวัน 
 

Abstract 
 

Birds surveyed at The Phou Xiang Thong National Park, Salavan Province in Lao PDRwere 
conducted between October 2016 toMarch 2017. Ninety-three species of birds were found and 
categorized in 13 orders, 37 families and 64 genus. Represent in passerine 1 order, 24 families, 36 genus, 
58 speciesand non-passerine 12 orders, 13 families, 28 genus, 35 species. Nocritically endangered, 
endanger and vulnerable species status were not found but there is only one innear threatenedspecies 
ofGrey-headed Parakeet (Psittaculafinschii).  Both twospecies of introducedspecies (House Sparrow;Passer 
domesticus and Zebra Dove;Geopeliastriata)also were found in this survey. 
Keywords: Diversity, birds, Phou Xiang Thong National Park, Salavan Province 
 
บทนํา 

แขวงสาละวันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่นํ้า และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยในปี ค.ศ. 2010 พบว่า มีพ้ืนที่ป่าไม้ 6,252 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่ทั้งหมด ในด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพน้ันสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ (NERI) 
ประเทศลาว ได้มีการสํารวจนกในเขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแขวงสาละวันพบนกทั้งหมด 384 ชนิด โดย
อุทยานแห่งชาติภูเชียงทองเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งหนึ่งในแขวงสาละวัน มีพื้นที่ประมาณ 1,200 
ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตเมืองโขงเซโดนและเมืองละคอนเพ็งของแขวงสาละวัน และเขตเมืองชะนะสมบูน ของแขวงจําปาสัก
(IUCN and NERI Lao PDR, 2011) โดยภาพรวมนกในประเทศลาว มีจํานวน 1,893 ชนิด สถานะนกที่สําคัญเป็นนก
เฉพาะถิ่น (Endemic) คือ นกที่พบเฉพาะในประเทศลาวเท่านั้น 1 ชนิด คือ นกปรอดหัวโล้น (PycnonoyusHualon)มีชนิดที่
ถูกคุกคามระดับโลก (Globally threatened) 31 ชนิด เป็นนกที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ (introduced species) 2ชนิด 
คือนกเขาชวา (Zebra Dove, Geopeliastriata)  และ นกกระจอกใหญ่ (House sparrow, Passer domesticus) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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(Lepage,2017) นกดํารงชีวิตสัมพันธ์กับต้นไม้และสภาพสังคมป่ามีความสามารถปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
จึงเป็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดี (สวัสดิ์, 2552) โดยบริเวณที่มีความหลากหลายของไม้
ต้นและไม้พุ่มมากจะพบนกได้มากชนิด รวมทั้งความหลากหลายของนกยังขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วย (Paker และคณะ, 2014) 
ฉะนั้นแขวงสาละวันที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก จึงน่าจะมีความหลากหลายของนกอยู่สูง 

 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

ศึกษาความหลากหลายของนกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
      1. กําหนดจุดสํารวจ 3 พ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง แขวงสาละวัน (ภาพที่ 1) ดังนี้ 

1. บ้านเตาถ่านเมืองละคอนเพ็ง (ความสูงจากระดับน้ําทะเล 191 เมตร) ระยะทางเดินสํารวจไป-กลับประมาณ 
5.36 กม. สภาพป่าสลับกับพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้าน 2) วัดภูคงเมืองโขงเซโดน (ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 137 เมตร) 
ระยะทางไป-กลับ 6.64 กม. สภาพเป็นป่าชายขอบอยู่ใกล้ตัวเมือง 3) บ้านนาพงลาว เมืองโขงเซโดน (ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 231 เมตร) ระยะทางช่วงข้ึนเขา 5.51 กม. สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ห่างไกลจากบ้านเรือนชาวบ้าน 
       2. ทําการสํารวจข้อมูลนกตามเส้นทางเดินในพื้นที่โดยนักวิจัย 4 คนใช้กล้องส่องทางไกลทั้งแบบสองตา กําลังขยาย 
8 เท่าและแบบตาเดียว กําลังขยาย 20-60 เท่า ย่ีห้อ Nikon ประเทศญ่ีปุ่น บันทึกข้อมูลทั้งที่เห็นตัวและได้ยินเสียงร้อง  
       3. เก็บข้อมูลชนิดและจํานวนนกใน 3 ฤดูโดยฤดูฝนเก็บข้อมูลเดือนตุลาคม2559 ฤดูหนาวเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 
2559 และฤดูร้อนเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2560สํารวจเก็บข้อมูลในช่วงเช้าเวลาประมาณ 6.30-9.30 น. และในช่วงเย็นเวลา
ประมาณ 16.00-18.00 เปรียบเทียบความแตกต่างของจํานวนชนิดนก แยกตามฤดูกาล และจุดสํารวจ โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
       4. บันทึกภาพนกกรณีที่เห็นตัวด้วยกล้องถ่ายภาพ เลนส์ 70-300 มิลลิเมตรย่ีห้อ Nikon และ Cannon ทั้งหมด
จํานวน 4 ตัว จําแนกชนิดและวิเคราะห์ข้อมูลนกโดยเทียบภาพอ้างอิงจากหนังสือของ จารุจินต์ และคณะ (2550);บัวไขคอน 
และคณะ (2003) และ Robson (2008) 
  5. การวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลาย(Diversity Index) คํานวณโดยค่าดัชนีความหลากหลายโดยใช้สมการของ 
Shannon-Weaver Index(Shannon and Weaver, 1949) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

A B 
C

บ้านเตาถ่าน 

วัดภูคง 

บานนาพงลาว 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศลาว (A) อุทยานแห่งชาตภูิเชียงทอง แขวงสาละวัน (B) และจุดสํารวจ 3 พ้ืนที ่(C) (Wikimedia 
commons, 2017; Google, 2017)    
 
ผลการวิจัย 
 

การสํารวจนกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง แขวงสาละวัน ประเทศลาวครั้งนี้ ผลการศึกษาพบนกทั้งส้ิน 93 
ชนิด จาก 37 วงศ์ โดยพบจํานวนชนิดนกมากที่สุดในวงศ์นกจับแมลงและนกเขน (Muscicapidae)10 ชนิด วงศ์นกเหยี่ยว
และนกอินทรีย์ (Accipitridae) 6 ชนิด วงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) 6 ชนิด วงศ์นกเอ้ียงและนกกิ้งโครง (Sturnidae) 6 
ชนิด วงศ์นกพิราบและนกเขา (Columbidae) 5 ชนิด และวงศ์นกแซงแซว (Dicruridae) 5 ชนิด เป็นต้นโดยชนิดนกที่สํารวจ
พบบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียงทองแสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ชนิดนกที่สํารวจพบบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง แขวงสาละวัน ประเทศลาว 
 

ลําดับ ชื่อนก ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จํานวน (ตัว) 

ฤดฝูน ฤดูหนาว ฤดรู้อน 

1 กระจอกตาล Passer flaveolus 4 2 2 

2 กระจอกบ้าน Passer montanus  9 3 

3 กระจอกใหญ่ Passer domesticus 1 3  

4 กระจาบธรรมดา Ploceusphilippinus 21   

5 กระจ๊ิดข้ัวโลกเหนือ Phylloscopus borealis 2 1  

6 กระจ๊ิดธรรมดา  Phylloscopusinornatus  2  

7 กระจิบธรรมดา Orthotomussutorius 2 10 4 

8 กระจิบหญ้าสีเรียบ Priniainornata   11 

9 กระติ๊ดข้ีหม ู Lonchurapunctulata 32 53  

10 กระเบื้องผา Monticalasolitarius  6 1 

11 กะเต็นอกขาว Halcyon smyrnensis 1   

12 กะปูดใหญ ่ Centropussinensis 6 3 10 

13 กะลิง Psittacalafinschii   6 

14 กาเหว่า Eudynamysscolopaceus   2 

15 กางเขนดง Copsychusmalabaricus 3 1 3 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อนก ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จํานวน (ตัว) 

ฤดฝูน ฤดูหนาว ฤดรู้อน 

16 กางเขนบ้าน Copsychussaularis 3 1 4 

17 ก้ิงโครงคอดาํ Sturnusnigricollis 14 16 5 

18 กินปลีดําม่วง Cinnyrisasiatica   4 

19 กินปลีอกเหลือง Cinnyrisjugularis 9 9 10 

20 ขมิ้นน้อยธรรมดา Aegithinatiphia   1 

21 ขมิ้นท้ายทอยดํา Orioluschinensis 12 2 1 

22 ขุนทอง Graculareligiosa   2 

23 เขาชวา Geopeliastriata 3 7  

24 เขาไฟ Streptopeliatranquebarica 6  1 

25 เขาใหญ ่ Steptopeliachinensis 5 46 3 

26 เขียวก้านตองปีกสีฟ้า Chloropsiscochinchinensis  1 1 

27 เขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Chloropsisaurifrons  6 1 

28 เขียวคราม Irena puella  1  

29 เค้าแมว Glaucidiumcuculoides 4 3 6 

30 จับแมลงคอแดง Ficedulaalbicilla  2  

31 จับแมลงสีคลํ้าหางแถบขาว Cyornisconcretus 1   

32 จับแมลงสีนํ้าตาล Muscicapadauurica 13 11 4 

33 จับแมลงสีฟ้า Eumyiasthalassina  1  

34 จับแมลงหัวเทา Culicicapaceylonensis  4  

35 จาบคาเล็ก Meropsorientalis 12 33 17 

36 จาบคาหัวสีส้ม Meropsleschenaulti   4 

37 จาบดินอกลาย Pellorneumruficeps   1 

38 แซงแซวสีเทา Dicrurusleucophaeus  2  

39 แซงแซวหงอนขน Dicrurusbottentottus  19 3 

40 แซงแซวหางบ่วงเล็ก Dicrurusremifer   2 
 

ตารางที่ 1(ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อนก ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จํานวน (ตัว) 

ฤดฝูน ฤดูหนาว ฤดรู้อน 

41 แซงแซวหางบ่วงใหญ ่ Dicrurusparadiseus   5 

42 แซงแซวหางปลา Dicrurusmacrocercus 21 18 201 

43 เด้าดินสวน Anthushodgsoni 15 2 2 

44 ตะขาบดง Eurystomusorientalis   5 

45 ตะขาบทุง่ Coraciasbenghalensis 1 2 5 

46 ตีทอง Megaleimahaemacephala 1 2 7 

47 แต้วแล้วธรรมดา Pitta moluccensis   1 

48 นางแอ่นตะโพกแดง Passer domesticus  9  

49 นางแอ่นบ้าน Hirundorustica  1  

50 นางแอ่นลาย Cecropisstriolata 3   

51 บั้งรอกใหญ ่ Rhopodytestristis  1  

52 ปรอดคอลาย Pycnonotusfinlaysoni  8 5 

53 ปรอดทอง Pycnonotusatriceps 1 16  

54 ปรอดภูเขา Ixosmcclellandii   2 

55 ปรอดสวน Pycnonotusblandfordi 1  1 

56 ปรอดหัวสีเขม่า Pycnonotusaurigaster 7 2 1 

57 ปรอดเหลืองหัวจุก Pycnonotusmelanicterus 3 23 4 

58 ปีกลายสก๊อต Garrulusglandarius  1 3 

59 พญาไฟคอเทา Pericrocotussolaris  3  

60 พญาไฟสีเทา Pericrocotusdivaricatus   4 

61 พญาไฟเล็ก Pericrocotuscinnamomeus  1  

62 พิราบป่า Columba livia 31   

63 โพระดกธรรมดา Megalaimalineata 6 3 4 

64 โพระดกหน้าผากดํา Megalaimaaustralis   2 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1(ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อนก ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จํานวน (ตัว) 

ฤดฝูน ฤดูหนาว ฤดรู้อน 

41 แซงแซวหางบ่วงใหญ ่ Dicrurusparadiseus   5 

42 แซงแซวหางปลา Dicrurusmacrocercus 21 18 201 

43 เด้าดินสวน Anthushodgsoni 15 2 2 

44 ตะขาบดง Eurystomusorientalis   5 

45 ตะขาบทุง่ Coraciasbenghalensis 1 2 5 

46 ตีทอง Megaleimahaemacephala 1 2 7 

47 แต้วแล้วธรรมดา Pitta moluccensis   1 

48 นางแอ่นตะโพกแดง Passer domesticus  9  

49 นางแอ่นบ้าน Hirundorustica  1  

50 นางแอ่นลาย Cecropisstriolata 3   

51 บั้งรอกใหญ ่ Rhopodytestristis  1  

52 ปรอดคอลาย Pycnonotusfinlaysoni  8 5 

53 ปรอดทอง Pycnonotusatriceps 1 16  

54 ปรอดภูเขา Ixosmcclellandii   2 

55 ปรอดสวน Pycnonotusblandfordi 1  1 

56 ปรอดหัวสีเขม่า Pycnonotusaurigaster 7 2 1 

57 ปรอดเหลืองหัวจุก Pycnonotusmelanicterus 3 23 4 

58 ปีกลายสก๊อต Garrulusglandarius  1 3 

59 พญาไฟคอเทา Pericrocotussolaris  3  

60 พญาไฟสีเทา Pericrocotusdivaricatus   4 

61 พญาไฟเล็ก Pericrocotuscinnamomeus  1  

62 พิราบป่า Columba livia 31   

63 โพระดกธรรมดา Megalaimalineata 6 3 4 

64 โพระดกหน้าผากดํา Megalaimaaustralis   2 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1(ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อนก ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จํานวน (ตัว) 

ฤดฝูน ฤดูหนาว ฤดรู้อน 

65 ยอดหญ้าสีดํา Saxicolacaprata 23 6 10 

66 ยอดหญ้าสีเทา Saxicolaferreaus 8 1 3 

67 ยอดหญ้าหัวดํา Saxicolatorquata 13 9 1 

68 ยางกรอกพันธุ์จีน Ardeolabacchus 46 11 38 

69 ยางควาย Bubulcuscoromandus 31 35 27 

70 ยางเปีย Egrettagarzetta 2 1 3 

71 สีชมพูสวน Dicaeumcruentatum 2  2 

72 หัวขวานสามนิ้วหลังทอง Dinopiumjavanense   1 

73 เหย่ียวแดง Haliasturindus   1 

74 เหย่ียวนกเขาชิครา Accipiter Badius 5 5 3 

75 เหย่ียวนกเขาท้องขาว Accipiter gentilis   5 

76 เหย่ียวภูเขา Nisaetusnipalensis  3  

77 เหย่ียวหน้าเทา Butasturindicus 1  16 

78 เหย่ียวเพเรกริน Falco peregrinus  1  

79 เหย่ียวรุ้ง Spilornischeela 2   

80 เหย่ียวปีกแดง                    Butasturliventer   2 

81 เหย่ียวเคสเตรล Falco tinunculus 2   

82 อีกา Corvusmacrorhynchos 29 57 40 

83 อีวาบตั๊กแตน Cacomantismerulinus   1 

84 อีเสือสีน้ําตาล Laniuscristatuslucionensis 17 18 2 

85 เอี้ยงควาย Acridotheresfuscus 10 7  

86 เอี้ยงสาริกา Acridotherestristis 2 60 7 

87 เอี้ยงหงอน Acridotheresgrandis 1 12 3 

88 เอี้ยงหงอนก้นลาย Acridotherescristatellus 1   



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ตารางที่ 1(ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อนก ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จํานวน (ตัว) 

ฤดฝูน ฤดูหนาว ฤดรู้อน 

89 แอ่นตะโพกขาวแถบกว้าง Apuspacificus  3  

90 แอ่นตาล Cypsiurusbalasiensis  2  

91 แอ่นพง Artamusfuscus 38  1 

92 แอ่นใหญ่หัวตาขาว Hirundapusgiganteus  4 17 

93 แอ่นบ้าน                          Apusaffinis  1  

 รวมจํานวน (ตัว)  477 582 547 
 
 จากตารางที่ 1 จะพบว่าปริมาณนกที่พบในหนา้ฝนจะน้อยที่สุด ขณะที่ชนิดนกที่พบจํานวนมากที่สุดจากการสํารวจ
ครั้งนี้ 10 อันดับแรก ได้แก่ แซงแซวหางปลา โดยพบมากทีบ่้านนาพงลาว 228 ตัวรองลงมาเป็นอีกา  ยางกรอกพันธุ์จีน                
ยางควาย  กระติ๊ดข้ีหมู  เอ้ียงสาริกา  จาบคาเล็ก  เขาใหญ่  ยอดหญ้าสีดํา  และแอ่นพง ตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 ชนิดของนกที่พบจํานวน (ตัว) มากที่สุดในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง แขวงสาละวัน จากมากไปหาน้อย
ตามลําดับ 11 ชนิด 
 

จากการสํารวจในแต่ละช่วงฤดูกาลพบว่าแต่ละจุดเก็บตัวอย่างจํานวนชนิดนกที่พบในแต่ละฤดูมีความแตกต่างกันอยู่
บ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบผลของฤดูกาลต่อจํานวนชนิดนกที่พบในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนชนิดนกที่พบในทั้ง 3จุดสํารวจตลอดทั้งปี พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกัน โดยจํานวนชนิดของนกจุดสํารวจบ้านนาพงลาวพบจํานวนชนิดนกช่วงฤดู
ร้อนมากที่สุด43 ชนิด จํานวนชนิดนกรวมทั้ง 3 จุดสํารวจของอุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง ในช่วงฤดูฝนพบชนิดนกน้อยที่สุด
คือ 49 ชนิด ฤดูหนาวพบ 60 ชนิด และฤดูร้อนพบมากที่สุดคือ 64 ชนิด แสดงดังภาพที่ 3 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ภาพที่ 3 จํานวนชนิดนกที่พบในแต่ละจุดสํารวจและภาพรวมของการสํารวจในแต่ละฤดูกาลบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียง
ทอง แขวงสาละวัน 
 
 จํานวนชนิดโดยภาพรวมของแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ในจุดเก็บตัวอย่างบ้านเตาถ่านพบนก 55 ชนิด มีดัชนีความ
หลากหลายเท่ากับ3.570 จุดเก็บตัวอย่างวัดภูคงพบนก 48 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ3.191 จุดเก็บตัวอย่าง             
บ้านนาพงลาวพบนกมากที่สุด 64 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ2.955 และภาพรวมของการสํารวจทั้งหมดพบนก 93 
ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ3.532 แสดงดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 จํานวนชนิดนกทั้งหมดที่สํารวจพบในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างและภาพรวมทั้งหมดบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง 
แขวงสาละวัน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการสํารวจนกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง แขวงสาละวันในช่วงเดือนตุลาคม 2559ถึงเดือนมีนาคม 2560 
น้ีที่จุดสํารวจบ้านนาพงลาว ในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมพบนกแซงแซวหางปลาในปริมาณมากที่สุดถึง 201 ตัว ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มนกแซงแซวหางปลามีทั้งนกประจําถ่ินและนกอพยพในขณะเดียวกัน ช่วงเวลาดังกล่าวอาจเป็นช่วงที่นกอพยพ
ผ่านบริเวณนั้น (จารุจินต์ และคณะ, 2550; Lepage, 2017) 

ถึงแม้ว่าฤดูกาลจะไม่มีผลต่อจํานวนชนิดนกที่พบในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่เมื่อดูจํานวน
ชนิดนกที่พบโดยรวมพบว่าในช่วงฤดูฝนจํานวนชนิดนกที่พบจะน้อยที่สุดคือ 49 ชนิด เนื่องจากฝนที่ตกทําให้ไม่เอ้ือต่อการออก
หาอาหารของนก และจะพบจํานวนชนิดนกมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวและช่วงฤดูร้อนพบมากที่สุด 64 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การศึกษาของ Pakerและคณะ (2014) ได้ศึกษาความหลากหลายของนกในประเทศอิสราเอลพบว่าฤดูกาลมีผลต่อความ
หลากหลายของนกชนิดนกจะพบมากในบริเวณบ้านนาพงลาวเนื่องจากสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า จึงพบชนิดนกที่ไม่พบ
ในเมืองหรือใกล้แหล่งชุมชน เช่น หัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopiumjavanense) แซงแซวหางบ่วงเล็ก (Dicrurusremifer)  
แซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurusparadiseus) ขุนทอง (Graculareligiosa)และโพระดกหน้าผากดํา (Megalaimaaustralis) 

ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon Weaverindex)ของนกในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเชียงทอง ในการสํารวจ
ครั้งนี้ เท่ากับ 3.532 นกที่ชุกชุมมากที่สุดคือนกแซงแซวหางปลา (Dicrurusmacrocercus) ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับค่าดัชนีความ
หลากหลายของนกที่แหล่งท่องเที่ยวมรดกธรรมชาติหินล้านปีคีรีวงกต เมืองปากซอง แขวงจําปาสัก 3.737 นกที่ชุกชุมมาก
ที่สุดคือนกปรอดหัวโขน (Pycnonotusjocosus) (พงศ์ศรัณย์ และพูขัน, 2558) และค่าดัชนีความหลากหลายของนกบนดอย
แม่สลอง โดยค่าดัชนีความหลากหลายของป่าปฐมภูมิ และป่าทุติยภูมิมีค่า 3.316 และ 3.395 ตามลําดับนกที่ชุกชุมมากคือนก
กระปูดใหญ่ (Centropussinensis) ดัชนีความหลากหลายของนกอยู่ในระดับปานกลาง (จตุภูมิ และคณะ, 2557) 

จากค่าดัชนีความหลากหลายของนกอุทยานแห่งชาติภูเชียงทองอยู่ในระดับปานกลาง มีการกระจายตัวของนกแต่ละ
ชนิดในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าสภาพป่าแห่งนี้มีความหลากหลาย ซึ่งข้อมูลนกในการสํารวจครั้งนี้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายของนกในพื้นที่ซ่ึงบริเวณที่มีสภาพป่าสมบูรณ์จะพบชนิดนกที่หลากหลายมากกว่า 
และผู้เก่ียวข้องควรมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของนกองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมทั้งประเทศไทยด้วย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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1 
 

ผลของ Lactobacillus casei 01 ท่ีผ่านการตรงึด้วยแอลจิเนทและพอลแีซคคาไรด์กัม
จากใบย่านางต่อประชากรและกิจกรรมของแบคทเีรียภายใต้สภาพแวดล้อมของลําไส้ใหญ่

โดยใช้ระบบจําลองแบบพลวตั 
Effect of Lactobacillus casei 01 Encapsulated with Alginate and Yanang 

Polysaccharide Gum on Populations and Activities of Bacteria under Colon 
Environments using a Dynamic Model 

พิทยา ใจคํา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

บทคัดย่อ 
 

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาอิทธิผลของโพรไบโอติก Lactobacillus casei 01 ท่ีผ่านการตรึงด้วย
แอลจิเนท และพอลีแซคคาไรด์กัมจากใบย่านาง (Tiliacora triandra) หรืออินูลิน ต่อจํานวนแบคทีเรียในลําไส้ใหญ่ และ
ปริมาณของสารเมแทบอไลท์โดยใช้ระบบจําลองแบบพลวัต จากผลการทดลองพบว่า สารตรึงเซลล์โพรไบโอติก คือ                  
สารผสมของแอลจิเนท และพอลีแซคคาไรด์กัมจากใบย่านาง หรืออินูลิน ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคัญของ
จํานวนแลคโทบาซิลไล ไบฟิโดแบคทีเรีย ปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้น (แอซิเตท โพรพิโอเนท บิวทิเรท และกรดไขมันสาย
โซ่สั้นทั้งหมด) และกรดแลคติกทั้งหมด ในทางตรงกันข้ามพบว่า จํานวนคลอสทริเดีย ฟีคอลคอลิฟอร์ม และปริมาณ
แอมโมเนีย กลับมีค่าลดลงเราสามารถสรุปได้ว่าพอลีแซคคาไรด์กัมจากใบย่านางแสดงคุณสมบัติของสารพรีไบโอติกต่อ
แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลําไส้ใหญ่ของมนุษย์ซ่ึงให้ผลเช่นเดียวกับสารพรีไบโอติกอินูลิน 
คําสําคัญ: Lactobacillus casei 01, พอลีแซคคาไรด์กัมจากใบย่านางการตรึงเซลล์, ระบบจําลองแบบพลวัต 

 
Abstract 

 
The objective of this research was to study the impact of probiotic Lactobacillus casei 01 

encapsulated with alginate and Yanang (Tiliacora triandra)polysaccharide gum or inulin on colon 
microbial counts and their metabolitesusing a dynamic model.Results showed that encapsulating 
materials including alginate and Yanang polysaccharide gum or inulin enhanced the significant 
increases of lactobacilli, bifidobacteria, short-chain fatty acids (acetate, propionate, butyrate and total 
short-chain fatty acids) and total lactic acid; whereas the amounts of clostridia, fecal coliforms and 
ammonia were decreased. We conclude thatYanang polysaccharide gum showed prebiotic properties 
on human colonic microbiota, which similar to the results from prebiotic inulin. 
Keywords: Lactobacillus casei 01, Yanang polysaccharide gum, Cell immobilization, Dynamic model 
 
บทนํา 

โพรไบโอติก (probiotics) คือ จุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตซ่ึงรับประทานเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เพียงพอแล้วจะทําให้
เกิดประโยชน์แก่สุขภาพได้ โดยจะช่วยปรับให้เกิดความสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ภายในลําไส้ (Fuller, 1989) ประโยชน์
ของจุลินทรีย์โพรไบโอติกต่อสุขภาพมีมากมาย อาทิเช่น ช่วยส่งเสริมสมดุลของระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย           
ลดการสร้างสารพิษ ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน ยับย้ังการสร้างสารก่อมะเร็ง ลดคอเลสเตอรอลในเลือด และแก้ปัญหา
ผู้บริโภคท่ีแพ้น้ําตาลแลคโตสในนมเป็นต้น (FAO/WHO, 2001) แบคทีเรียกรดแลคติก (lactic acid bacteria) ท่ีมี
คุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกส่วนมากจะอยู่ในจีนัส Lactobacillusและ Bifidobacterium ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีองค์การ
อนามัยโลกให้การรับรองว่ามีความปลอดภัย และเป็นจุลินทรีย์ท่ีพบมากในลําไส้ของมนุษย์ (FAO/WHO, 2001; 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
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จังหวัดสุรินทร 
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Chaikham, 2015) โพรไบโอติกจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์ได้จะต้องสามารถรอดชีวิตจากสภาวะต่าง ๆ ในระบบ
ทางเดินอาหาร การแปรรูป และการเก็บรักษา วิธีท่ีนิยมใช้ในการป้องกันเซลล์ของแบคทีเรียต่อสภาวะเหล่านั้น คือ 
การตรึงเซลล์ (cell immobilization) โดยใช้เทคนิคเอนแคปซูเลชั่น (encapsulation) ซึ่งเป็นวิธีกักเก็บเซลล์ไว้
ภายในแคปซูล เทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มการรอดชีวิตของโพรไบโอติกได้สูงถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ภายใต้สภาวะของกรด
กระเพาะ และเกลือน้ําดีปัจจุบันเทคนิคเอนแคปซูเลชั่นถูกนํามาประยุกต์ใช้กับโพรไบโอติกอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในผลิตภัณฑ์นมหมัก และน้ําผลไม้ (Krasaekoopt et al., 2003, Chaikham, 2015) สารพอลีเมอร์ท่ีนิยม
นํามาใช้ในการตรึงเซลล์ คือ โซเดียมแอลจิเนท และอาจจะมีการผสมกับสารพรีไบโอติก (prebiotics) เช่น อินูลิน ฟรุคโต
โอลิโกแซคคาไรด์ และกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของโพรไบโอติกให้มากข้ึนกว่า
การใช้โซเดียมแอลจิเนทเพียงชนิดเดียว (Krasaekoopt and Watcharapoka, 2014;Pankasemsuket al., 2016)  

ใบย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) เป็นพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่พบว่าสามารถนํามาสกัดสาร
พอลีแซคคาไรด์ (polysaccharide gum) ได้ จากรายงานของ Singthong et al. (2009) พบว่า พอลีแซคคาไรด์กัมที่
สกัดได้จากใบย่านางเมื่อนํามาละลายนํ้าจะได้สารละลายท่ีมีลักษณะเป็นเจล องค์ประกอบทางเคมีหลัก ๆ จะเป็นมอนอ-
แซคคาไรด์ของไซโลสกับแรมโนส อะราบิโนส และกาแลคโตส และก่อนหน้านี้ผู้วิจัย พบว่า สารพอลีแซคคาไรด์กัมท่ีสกัด
ได้จากใบย่านางอาจจะมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก เนื่องจากดัชนีชี้วัดด้านการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ มีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน 
เมื่อทดสอบในทางเดินอาหารจําลองแบบกะ (batch experiments) ซ่ึงให้ผลสอดคล้องกับสารอินนูลิน (Chaikham et 
al., 2017) โดยสารพรีไบโอติกจะเป็นตัวท่ีช่วยกระตุ้น และส่งเสริมการเจริญเติบโต และเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์โพรไบโอติก 
เม่ือจุลินทรีย์โพรไบโอติกย่อยพรีไบโอติกแล้วจะได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ซ่ึงร่างกายนํากลับไปใช้ได้หลายชนิด เช่น 
กรดไขมันสายโซ่สั้น และยังทําให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในลําไส้ใหญ่ลดลง ซ่ึงส่งผลให้เกิดการยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์
ท่ีก่อให้เกิดโรคได้ (Gibson et al., 2004) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการตรึงเซลล์ Lactobacillus casei 01 ด้วยแอลจิเนทและพอลีแซคคาไรด์กัม
จากใบย่านางต่อการเปลี่ยนแปลงของจํานวนแบคทีเรียชนิดดี ได้แก่ แลคโทบาซิลไล (lactobacilli) และไบฟิโดแบคทีเรีย 
(bifidobacteria) แบคเรียท่ีก่อให้เกิดโรค ได้แก่ คลอสทริเดีย (clostridia) และฟีคอลคอลิฟอร์ม (fecal coliforms) 
และสารเมแทบอไลซ์ต่างๆ ท่ีเป็นดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพภายใต้สภาพแวดลอ้มของลําไส้ใหญ่โดยใช้ระบบจําลองแบบพลวัต 
 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 

การเตรียมเชื้อโพรไบโอติก L. casei 01 ทําโดยการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา-
เซลเซียสเป็นเวลา 20 ชั่วโมง จากนั้นนําไปเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 4,000 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็น
ระยะเวลา 20 นาที เพื่อแยกเซลล์ออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นล้างด้วยสารละลายซาลีนความเข้มข้น 0.85 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักต่อปริมาตร จํานวน 2 คร้ัง ก่อนนําไปใช้ในการทดลองขั้นตอนต่อไป 

การสกัดพอลีแซคคาไรด์กัมจากใบย่านางทําได้โดยการนําใบย่านางผงที่เตรียมตามวิธีของSingthong et al. 
(2009) ผสมกับน้ํากลั่นอัตราส่วน 1 ต่อ 10 โดยน้ําหนักต่อปริมาตรจากนั้นทําการสกัดท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส               
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยเครื่องกวนสารให้ความร้อนนําสารสกัดท่ีได้มากรองผ่านกระดาษ Whatman® No. 4และทําให้
เข้มข้นด้วยเคร่ืองระเหยด้วยระบบสุญญากาศ จากนั้นนํามาผสมกับเอทานอลความเข้มข้น95 เปอร์เซ็นต์ท่ีอัตราส่วน 1 
ต่อ 3 โดยปริมาตร ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดการตกตะกอนของพอลิแซคคาไรด์กัมแยกเอา
ตะกอนที่ได้โดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง แล้วนําไปอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งสุญญากาศ และทําให้เป็นผงด้วยเครื่องปั่น 

สารพอลิเมอร์ในการตรึงเซลล์โพรไบโอติกแบ่งออกเป็น2 แบบ ได้แก่ส่วนผสมของแอลจิเนทและพอลีแซคคา-
ไรด์กัมจากใบย่านาง และส่วนผสมของแอลจิเนทและอินูลินที่อัตราส่วน 4ต่อ 1 นําสารตรึงเซลล์มาผสมกับน้ํากลั่นที่
ระดับความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนําไปสเตอริไลซ์ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 นาที                    
นําสารละลายพอลิเมอร์ท่ีเตรียมได้ผสมกับเซลล์ของโพรไบโอติกให้ได้ความเข้มข้นอยู่ท่ีประมาณ 1012CFU/ml จากนั้น
หยดสารละลายผสมดังกล่าวในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ เพื่อให้สารผสมเปลี่ยนสภาพ
กลายเป็นแคปซูล จากนั้นกรองเพื่อแยกแคปซูลออกมา เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป (Chaikham, 2015; Chaikham et 
al., 2017) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 
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อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 1 ระบบจําลองทางเดินอาหารแบบพลวัต (SHIME reactor) 
 

ตารางที่ 1 ช่วงเวลาในการทําการทดลอง และองค์ประกอบของชุดการทดลอง  
 

ชุดการทดลอง และ
ช่วงเวลาทดลอง (วัน) 

องค์ประกอบของชุดการทดลอง 

ปรับสมดุล (14 วัน) 150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อ SHIME medium 
ชุดการทดลองที่ 1 (7 วัน) 150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อ SHIME medium และ 1 กรัม เซลล์อิสระของ 

Lactobacillus casei 01 
ล้างระบบ (7 วัน) 150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อ SHIME medium 
ชุดการทดลองที่ 2 (7 วัน) 150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อ SHIME medium และ 100 กรัม Lactobacillus casei 

01 ท่ีผ่านการเคลือบด้วยแอลจิเนท และกัมจากใบย่านาง 
ล้างระบบ (7 วัน) 150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อ SHIMEmedium 
ชุดการทดลองที่ 3 (7 วัน) 150 มิลลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อ SHIME medium และ 100 กรัม Lactobacillus casei 

01 ท่ีผ่านการเคลือบด้วยแอลจิเนท และอินูลิน 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 49 วัน 
 
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะสําหรับระบบจําลองแบบพลวัต (SHIME medium)ตัวอย่างอุจจาระ และการ

ควบคุมระบบของ SHIME reactor ทําตามวิธีท่ีอ้างอิงในงานวิจัยของ Chaikham et al.(2012) จากนั้นเติมชุดการ
ทดลองท่ีเตรียมไว้ลงไปในระบบดังที่แสดงในตารางที่ 1 ใช้เวลาทดลองท้ังสิ้น 49 วัน จากนั้นเก็บตัวอย่างในวันที่ 3, 5 
และ 7 ของแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์หากรดไขมันสายโซ่สั้น(short-chain fatty acids, SCFA)โดยใช้เครื่อง GC 
(Shimadzu Cooperation Analytical & Measuring Instruments Division, Kyoto, Japan) วิเคราะห์หาปริมาณ
กรดแลคติกท้ังหมดโดยใช้เครื่องPerkin Elmer UV WINLAB spectrophotometer (Perkin Elmer, Waltham, MA, 
USA) วิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียโดยใช้เครื่อง Kjeldahl Apparatus Vapodest 30 S (Gerhardt, Königswinter, 
Germany) และวิเคราะห์หาจํานวนแลคโทบาซิลไล ไบฟิโดแบคทีเรีย คลอสทริเดีย และฟีคอลคอลิฟอร์มด้วยวิธี Spread 
plate technique โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะตามวิธีท่ีอ้างอิงในงานวิจัยของ Chaikham andRattanena (2017)          
การทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) เปรียบเทียบความ
แตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 
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ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของประชากรของแบคทีเรีย และปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้น (short-chain fatty acids, 
SCFA) ในลําไส้ใหญ่ส่วนต้น (proximal colon) และส่วนปลาย (distal colon) ในระหว่างการหมักด้วยชุดการทดลอง
ต่างๆ  
 

ชุดการทดลอง จํานวนแบคทีเรีย (log CFU/ml)  ปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้น (g/L) 
Proximal colon Distal colon  Proximal colon Distal colon 

แลคโทบาซิลไล  แอซิเตท 

ปรับสมดุล 3.62±0.08c 4.03±0.14c  1.45±0.09c 1.54±0.10c 
ชุดการทดลองที่ 1 5.03±0.27b 5.82±0.31b  1.86±0.11b 1.80±0.07b 
ชุดการทดลองที่ 2 6.64±0.16a 6.70±0.10a  2.31±0.05a 2.45±0.07a 
ชุดการทดลองที่ 3 6.51±0.37a 6.63±0.23a  2.29±0.07a 2.30±0.03a 

      
ไบฟิโดแบคทีเรีย  โพรพิโอเนท 

ปรับสมดุล 4.83±0.15b 4.92±0.22c  1.02±0.04c 1.13±0.13c 
ชุดการทดลองที่ 1 5.05±0.09b 5.67±0.23b  1.30±0.07b 1.41±0.08b 
ชุดการทดลองที่ 2 6.90±0.27a 7.18±0.21a  1.87±0.10a 2.06±0.15a 
ชุดการทดลองที่ 3 7.01±0.14a 7.20±0.17a  1.92±0.06a 1.98±0.12a 

      
คลอสทริเดีย  บิวทิเรท 

ปรับสมดุล 6.93±0.15a 6.86±0.13a  0.62±0.03c 0.75±0.05c 
ชุดการทดลองที่ 1 6.42±0.20b 6.15±0.15b  0.87±0.08b 1.03±0.11b 
ชุดการทดลองที่ 2 5.57±0.08c 5.50±0.11c  1.45±0.24a 1.32±0.17a 
ชุดการทดลองที่ 3 5.64±0.33c 5.62±0.24c  1.29±0.13a 1.40±0.09a 

      
ฟีคอลคอลิฟอร์ม  ปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้นทั้งหมด 

ปรับสมดุล 7.10±0.41a 7.06±0.25a  3.46±0.12c 3.55±0.15c 
ชุดการทดลองที่ 1 6.72±0.28a 6.64±0.14b  4.27±0.20b 4.43±0.16b 
ชุดการทดลองที่ 2 6.11±0.20b 6.20±0.17c  5.71±0.13a 5.94±0.08a 
ชุดการทดลองที่ 3 6.27±0.32ab 6.15±0.40c  5.68±0.11a 5.90±0.10a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่α = 0.05 
 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงของประชากรของแบคทีเรียในลําไส้ใหญ่ส่วนต้น (proximal colon) และส่วนปลาย (distal 
colon) ในระหว่างการหมักด้วยชุดการทดลองต่างๆ แสดงในตารางที่ 2 จากผลการทดลอง พบว่า ชุดการทดลองท่ี 2 (L. 
casei 01 ท่ีผ่านการเคลือบด้วยแอลจิเนท และพอลีแซคคาไรด์กัมจากใบย่านาง) และชุดการทดลองท่ี 3 (L. casei 01 ท่ี
ผ่านการเคลือบด้วยแอลจิเนท และอินูลิน) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของของแบคทีเรียชนิดดีท่ีพบในลําไส้ใหญ่ ได้แก่ 
แลคโทบาซิลไล และไบฟิโดแบคทีเรีย แต่แบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ คลอสทริเดีย และ ฟีคอลคอลิฟอร์ม มีจํานวนที่ลดลง 
ซ่ึงให้ผลดีกว่าการเติมเซลล์อิสระของโพรไบโอติกลงไปในระบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถติ (P < 0.05) โดยผลการทดลองนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของKingwatee et al.(2014) และPankasemsuket al .(2016) ท่ีทําการทดสอบผลของอินูลิน 
และแป้งที่มีความทดทานต่อการย่อย (hi-maize starch) ท่ีใช้ในการเคลือบเซลล์โพรไบโอติก L. casei 01 และทดสอบ
ภายใต้สภาพแวดล้อมจําลองของทางเดินอาหารแบบกะ เมื่อทําการวิเคราะห์หาปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้น ได้แก่ อะซี
เตท โพรพิโอเนท บิวทิเรท และกรดไขมันสายโซ่สั้นท้ังหมด (ตารางที่ 2) พบว่า ชุดการทดลองทั้งหมดช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเพิ่มข้ึนของกรดไขมันสายโซ่สั้นทุกชนิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P <0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงของการปรับ
สมดุล (ควบคุม) โดยจะเห็นได้ชัดในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ซ่ึงมีค่าแตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 1 อย่างมีนัยสําคัญทาง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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สถิติ (P <0.05) กรดไขมันสายโซ่สั้นที่เกิดข้ึนเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยปกติแล้วจะพบอะซีเตทมากท่ีสุด และ
พบโพรพิโอเนท และบิวทิเรทในปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน ซ่ึงอัตราส่วนทีพบปริมาณอะซีเตท โพรพิโอเนท และบิวทิเรทใน
อุจจาระของคนที่มีสุขภาพดี คือ 60 ต่อ 20 ต่อ 20 กรดไขมันสายโซ่สั้นเหล่านี้สามารถช่วยลดสภาวะของการขับถ่ายไม่
เป็นปกติ ป้องกันโรคมะเร็งลําไส้ ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ หรือโรค
เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตได้ (Hijova and Chmelarova, 2007) 
 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดแลคติกท้ังหมด และแอมโมเนียในลําไส้ใหญ่ส่วนต้น (proximal colon) 
และส่วนปลาย (distal colon) ในระหว่างการหมักด้วยชุดการทดลองต่างๆ 
 

ชุดการทดลอง ปริมาณกรดแลคติกทั้งหมด (g/L)  ปริมาณแอมโมเนีย (g/L) 
Proximal colon Distal colon  Proximal colon Distal colon 

ปรับสมดุล 1.07±0.14c 1.14±0.07c  0.84±0.05ab 0.90±0.01b 
ชุดการทดลองที่ 1 1.47±0.13b 1.59±0.12b  0.91±0.07a 1.03±0.06a 
ชุดการทดลองที่ 2 1.80±0.20a 1.91±0.23a  0.75±0.07bc 0.82±0.04c 
ชุดการทดลองที่ 3 1.79±0.10a 1.96±0.16a  0.70±0.03c 0.77±0.05c 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่α = 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปริมาณกรดแลคติกมีค่าเพิ่มข้ึนสอดคล้องกับการเพิ่มข้ึนของปริมาณกรดไขมันสายโซ่สั้น 
โดยพบปริมาณสูงสุดในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 และมีค่าแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 และช่วงปรับสมดุล (ควบคุม) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับผลการทดลองของผู้วิจัยก่อนหน้านี้ในระบบจําลอง
ของทางเดินอาหารแบบกะ (Chaikham et al., 2017) นอกจากนั้นยังพบว่า ปริมาณแอมโมเนียในระบบจากอิทธิพลของ
ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P <0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปรับสมดุล และพบปริมาณ
แอมโมเนียตํ่าท่ีสุดในระบบจากอิทธิพลของชุดการทดลองที่ 2 และ 3 โดยมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                 
(P <0.05) กับชุดการทดลองอ่ืน (ตารางท่ี 2) แสดงให้เห็นสารตรึงเซลล์ผสมระหว่างแอลจิเนท และพอลีแซคคาไรด์กัม
จากใบย่านาง หรืออินูลิน มีผลต่อการสร้างแอมโมเนียในระบบลําไส้ใหญ่จําลอง แอมโมเนียเป็นสารพิษที่สร้างโดย
แบคทีเรียในลําไส้ใหญ่ ซ่ึงเกิดจากการย่อยสลายสารอาหารกลุ่มของโปรตีนโดยแบคทีเรียแกรมลบ การพบแอมโมเนียใน
ลําไส้ใหญ่ในปริมาณท่ีสูงมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งในลําไส้ใหญ่ของมนุษย์ (Chaikham et al., 2012) 
 
สรุปผลการวิจยั 

จากผลการทดลอง พบว่า สารตรึงเซลล์โพรไบโอติก L. casei 01 ท่ีเป็นส่วนผสมของแอลจิเนท และพอลี             
แซคคาไรด์กัมจากใบย่านาง หรืออินูลินสามารถส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มข้ึนของแบคทีเรียชนิดดี (แลคโทบาซิลไล และไบฟิ
โดแบคทีเรีย) และกรดไขมันสายโซ่สั้น ส่วนปริมาณแอมโมเนีย และจํานวนแบคทีเรียกลุ่มท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(คลอสทริเดีย และฟีคอลคอลิฟอร์ม)กลับมีค่าท่ีลดลง ซ่ึงผลการทดลองดังกล่าวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับชุดการทดลองที่มีการเติมเซลล์อิสระของโพรไบโอติกเพียงอย่างเดียวจึงสรุปได้ว่าพอลีแซคคาไรด์กัมจากใบย่านางที่ใช้
ในการทดลองนี้แสดงคุณสมบัติของสารพรีไบโอติก และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพได้ 
 
คําขอบคณุ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (เลขที่สัญญา TRG5880002) 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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(อาคาร 36) 
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การใช้ผงถ่านไม้และไดอะทอไมท์เพิ่มความพรุนตวัในไส้กรองน้ําเซรามิกส์ 
Use of Wood Charcoal Powders and Diatomite to Increase Porosity                   

for Ceramic Filter 
เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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1,100 องศาเซลเซียส พบว่าผงถ่านไม้ร้อยละ 10 – 30 และไดอะทอไมท์ร้อยละ 20 – 40 มีความเหมาะสมสําหรับใช้ใน
ส่วนผสม คุณสมบัติก่อนการเผามีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.41 - 5.63 ความแข็งแรงเฉลี่ยท่ี 1.56 - 8.45 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร คุณสมบัติหลังการเผาพบว่าแท่งทดลองมีคุณสมบัติการหดตัวหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950        องศา
เซลเซียส อยู่ระหว่างร้อยละ 4.37 – 5.77 คุณสมบัติการหดตัวหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ร้อยละ 7.18 
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อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส มีค่า 9.06 – 22.13 กิโลกรัม/ตารางเมตร และคุณสมบัติความแข็งแรงของเนื้อดินหลังการ
เผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส มีค่า 21.97- 31.32 กิโลกรัม/ตารางเมตร ส่วนผสมท่ี 13, 14 และ15 มีคุณสมบัติ
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Abstract 

 
 The research “Use of Wood Charcoal Powders and Diatomite to Increase Porosity for 
Ceramic Filter” was aimed to evaluate the appropriate mixture of Wood Charcoal Powders and 
Diatomite for ceramics body and the derived ceramics properties produced from the mixture of 
Wood Charcoal Powders, Diatomite, Alumina, and local clay. The samples were constructed from the 
different composition as designed according to the square table formation. The physical properties 
were analyzed from the overall specimen after they were divided into three set testing. The first 
group was studied before firing, while the second and third groups were determined after 950๐C and 
1,100 ๐C firing, respectively. It was found that 10-30 percent of Wood Charcoal Powder and 20-40 
percent of Diatomite were suitable for using in the mixture. The average shrinkage was proposed at 
1.41-5.63, while the strength was on the average of 1.56-8.45 kg/cm2.  In addition, the important 
physical properties were also determined in the burned ceramics either at 950 ๐C or 1,100 ๐C firing. 
Both of them gave the average shrinkage at about 4.37-5.77 and 7.18-7.46 percent, respectively. The 
assessment of water absorption property was subsequently explained at about 55.96-68.00 flowed by 
44.54-50.66 so far. Further more, the produced average strength at approximately 9.06-22.13 and 
21.97-31.32 kg/cm2, were exhibited in the sample after firing at 950 ๐C and 1,100 ๐C, respectively. In 
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Diatomite for ceramics body and the derived ceramics properties produced from the mixture of 
Wood Charcoal Powders, Diatomite, Alumina, and local clay. The samples were constructed from the 
different composition as designed according to the square table formation. The physical properties 
were analyzed from the overall specimen after they were divided into three set testing. The first 
group was studied before firing, while the second and third groups were determined after 950๐C and 
1,100 ๐C firing, respectively. It was found that 10-30 percent of Wood Charcoal Powder and 20-40 
percent of Diatomite were suitable for using in the mixture. The average shrinkage was proposed at 
1.41-5.63, while the strength was on the average of 1.56-8.45 kg/cm2.  In addition, the important 
physical properties were also determined in the burned ceramics either at 950 ๐C or 1,100 ๐C firing. 
Both of them gave the average shrinkage at about 4.37-5.77 and 7.18-7.46 percent, respectively. The 
assessment of water absorption property was subsequently explained at about 55.96-68.00 flowed by 
44.54-50.66 so far. Further more, the produced average strength at approximately 9.06-22.13 and 
21.97-31.32 kg/cm2, were exhibited in the sample after firing at 950 ๐C and 1,100 ๐C, respectively. In 
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conclusion, the formulated specimen include the set of 13, 14, and 15 were capable of making 
ceramic filters. 
Keywords : Wood charcoal powders, Diatomite, porosity, Ceramic filter, Ceramic Body 
    
บทนํา 

ไส้กรองน้ํา สําหรับการกรองน้ําถือว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสําคัญมาก ไส้กรองเป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการ
กรอง หากขาดไส้กรองแล้ว เครื่องกรองน้ําจะไม่สามารถกรองน้ําให้สะอาดได้ สําหรับคุณสมบัติของไส้กรองจะแตกต่าง
กันไปตามรูปแบบของเครื่องกรองน้ําแต่ละประเภท แต่โดยปกติแล้วหลักการทํางานของไส้กรองจะมี 2 แบบด้วยกัน คือ 
ไส้กรองแบบปล่อยให้น้ําทะลุผ่านและไส้กรองแบบที่น้ําผสมทําปฏิกิริยากับสารกรอง ซ่ึงเราสามารถจําแนกไส้กรอง
ประเภทต่าง ๆ และความสามารถในการใช้งานได้ดังนี้ 

1. ไส้กรองหยาบ มีความสามารถในการกรองและขนาดที่ต้องการ เป็นไส้กรองเบื้องต้นที่เครื่องกรองน้ําทุก
เครื่องตอ้งมี ขั้นตอนแรกเพื่อทําการกรองฝุ่น ผง สารแขวนลอย สนิมเหล็ก โคลนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ 

2. ไส้กรองน้ําคาร์บอนบล็อก มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น สี สารเคมี คลอรีน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทําหน้าท่ี
เป็นทั้งไส้กรองและสารกรองในตัว มีความสําคัญเป็นอย่างมากกับเครื่องกรองน้ํา 

3. ไส้กรองน้ําเรซิ่น ช่วยลดปริมาณหินปูน ช่วยให้น้ําไม่กระด้าง และยังช่วยลดสารละลายจําพวกหินปูน ลดการ
เกิดนิ่วและช่วยให้น้ํามีรสชาติอร่อยมากย่ิงขึ้น 

4. ไส้กรองน้ําเซรามิกส์ช่วยลดและกรองเชื้อแบคทีเรียได้ 
5. ไส้กรองน้ําโพสคาร์บอน ช่วยปรับสภาพน้ํา ปรับค่า PH และปรับรสชาติของน้ําให้ดีย่ิงขึ้น ไส้กรองประเภทนี้

จะเป็นไส้กรองที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการกรอง ไม่ได้มีส่วนกรองให้น้ําสะอาด 
ความพรุนตัว (สุรศักด์ิ ไวทยวงศ์สกุล, 2560) รูพรุนเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดข้ึนในเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 

เนื่องจากรูพรุนเป็นตัวการสําคัญ ท่ีทําให้ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง เซรามิกส์ท่ีมีรูพรุนอยู่ในเนื้อเป็นจํานวนมาก หรือ
ท่ีเรียกว่า เซรามิกส์พรุน (porous ceramic) มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมหลายชนิด ท้ังนี้เนื่องจากสมบัติด้านการซึม
ผ่าน (permeability) พ้ืนที่ผิวมาก สามารถนํามาใช้เป็นวัสดุกรอง ใช้ทําฉนวนความร้อนที่ดี รวมทั้งยังทนต่ออุณหภูมิสูง
และสารเคมีต่างๆ ได้   

เซรามิกส์พรุนโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เซรามิกส์พรุนชนิดท่ีรูพรุนเรียงตัวกันใน 2 มิติ หรือท่ีเรียกกัน
ว่า เซรามิกส์รวงผึ้ง (honeycomb ceramic) และชนิดท่ีมีรูพรุนกระจายใน 3 มิติ หรือเซรามิกส์โฟม (ceramic foam) 
ท้ังยังแบ่งได้เป็นชนิดท่ีมีรูพรุนเปิดต่อเนื่อง (open cell) และชนิดรูพรุนปิด (close cell) อีกด้วย การขึ้นรูปเซรามิกส์
พรุนทําได้หลายวิธี เช่น การใช้ฟองน้ําจุ่มลงในสารแขวนลอย เพื่อให้อนุภาควัสดุเซรามิกส์ติดอยู่บนพื้นผิวฟองน้ํา จากนั้น
จึงนําไปเผา เพื่อให้ฟองน้ําสลายตัวไป และได้ก้อนวัสดุเซรามิกส์ท่ีมีลักษณะโครงสร้างเดิมของฟองน้ํา วิธีต่อมาคือการเติม
อินทรีย์วัตถุ เช่น ขี้เลื่อย ผงถ่าน แป้ง ลงในสารแขวนลอย เม่ือขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน อินทรีย์วัตถุจะกระจายอยู่ในชิ้นงาน 
และจะสลายตัวไปเมื่อได้รับความร้อน ทําให้เกิดรูพรุนขึ้นในชิ้นงาน อีกวิธีหนึ่งได้แก่วิธีโซล-เจล โดยการทําให้เกิดฟองใน
สารแขวนลอย จากน้ันจึงทําปฏิกิริยาเคมี เพื่อให้สารแขวนลอยเปลี่ยนสภาพ กลายเป็นเจลและกักฟองเอาไว้ภายในเนื้อ
วัสดุ เป็นต้น เซรามิกส์พรุน (สุรศักด์ิ ไวทยวงศ์สกุล, 2560) สามารถนําไปใช้ในด้านต่างๆ ได้มากมาย เซรามิกส์พรุนชนิด
โฟมที่มีรูพรุนต่อเนื่อง มีการซึมผ่านสูง มักใช้เป็นตัวกรองในงานต่างๆ เช่น กรองน้ําด่ืม กรองน้ําโลหะสําหรับหล่อ เป็นต้น 
เซรามิกส์พรุนยังใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับก๊าซเทอร์มิสเตอร์(thermistor) วัสดุทนไฟ วัสดุทางการแพทย์ และทันตก
รรมด้วย  

ถ่านไม้ (ธัน ชาร์โคล, 2558) พบว่าถ่านไม้มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลักในถ่านไม้และมีการนําไปใช้
ประโยชน์ในหลายรูปแบบ คาร์บอนอีกชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาข้ึนมาจากถ่านทั่วๆไป เรียกว่าถ่านกัมมันต์ ภาษาอังกฤษคือ
แอ็คทิเวตเท็ดคาร์บอน (Activated Carbon หรือ Activated Charcoal หรือ Activated Coal) ถ่านชนิดนี้เป็นถ่านที่
ผ่านกระบวนการที่ทําให้เกิดรูพรุนขึ้นในตัวมันเองมากมาย รูพรุนนั้นเองทําให้เกิดพ้ืนที่ผิวเพิ่มมากข้ึน มีคุณสมบัติในการ
ดูดซับสิ่งต่างๆที่อยู่ในของเหลวหรือก๊าซได้ปริมาณสูง ภาพขยายแอ็คทิเวตเท็ด คาร์บอนในพื้นที่เพียง 1 ตารางมิลลิเมตร 
จะเห็นว่ามีพ้ืนผิวและรูพรุนมากมาย การผลิตแอ็คทิเวตเท็ดคาร์บอน ใช้วัตถุดิบจากอินทรียวัตถุต่างๆกัน เช่น ไม้ เอามา
เผาเป็นถ่าน และทําการ Activate ภายใต้ความร้อนสูงและไอน้ําในสภาวะปราศจากออกซิเจน เพื่อเป็นการกําจัด

 

สารประกอบต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ให้มีเพียงคาร์บอนบริสุทธิ์อย่างเดียว และเป็นการเพิ่มพ้ืนที่ผิวในการดูดซับให้มาก
ท่ีสุด แอ็คทิเวตเท็ดคาร์บอนถูกนําไปใช้ในการกรองเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ท่ีไม่ต้องการออกจากของเหลวหรือก๊าซ 
เช่น ใช้ในการกรองน้ําด่ืมให้สะอาดปราศจากสี กลิ่น กรดบางชนิด ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ใช้ในการฟอกสีของเหลวต่างๆ ใช้ใน
การทดลองวิจัยเพื่อแยกและเตรียมสารเคมี ทางการแพทย์นําไปใช้ในการกําจัดพิษ การฟอกเลือด และอื่นๆ ใช้กรองกลิ่น
และก๊าซท่ีไม่ต้องการ ในหน้ากากกรองสารพิษ และเครื่องฟอกอากาศ แอ็คทิเวตเท็ดคาร์บอนได้ถูกนํามาใช้กับเคร่ือง
กรองน้ําขนาดเล็กท่ีใช้กันตามบ้านแบบสองท่อหรือสามท่อ จะต้องมีท่อหนึ่งที่มีไส้กรองข้างในเป็นไส้กรองถ่าน เพื่อกรองสี
และกลิ่น สารคลอรีน และโลหะหนักบางชนิด ทําให้น้ําท่ีผ่านออกมาสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ภาพที่ 1 ถ่านไม้ (Wood charcoal) 
 

ไดอะตอมไมท์ (diatomite) (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) มีชื่อเรียกได้หลายชื่อ เช่น ดินส้มและดินเบา เป็นหิน
ตะกอนชนิดหนึ่ง มีน้ําหนักเบาเป็นพิเศษ ประกอบด้วยซากพืชเซลล์เดียวท่ีเรียกว่า “ไดอะตอม” เมื่อตายลงและทับถมกัน
จะเกิดเป็นหินชั้นเป็นหินที่มีเนื้อพรุน ลักษณะคล้ายชอล์ก สีขาวหรือน้ําตาลเหลือง มีรูพรุนสูงถึงร้อยละ 70 หรือมากกว่า 
ไม่ละลายในสารเคมีโดยท่ัวไปและเป็นตัวนําความร้อนที่เลวการกําเนิดไดอะทอไมต์เกิดจากการทับถมและสะสมตัวกัน
ของไดอะตอมในทะเลสาปน้ําจืด โดยพบชั้นของไดอะตอมไมต์เกิดแทรกสลับกับชั้นของดินเหนียวปนไดอะทอไมต์ และมี
ชั้นดินลูกรังปิดทับอยู่บนสุด  แหล่งในประเทศไดอะทอไมต์พบมากท่ีอําเภอเกาะคา อําเภอ  แม่ทะ อําเภอสบ
ปราบ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวกรอง (filter) เช่น กรองน้ํา น้ําตาล เหล้า น้ํามัน
และสารละลายอื่นๆ ไดอะทอไมต์ยังใช้เป็นตัวเติม (filler) ในอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น ทํากระดาษช่วยให้เนื้อกระดาษ
แน่นและเนียน ใช้ในการทําพลาสติกและยางเทียม ใช้ผสมทําสีทาบ้าน และเนื่องจากมีการนําความร้อนต่ําจึงใช้ผสมทํา
ฉนวนกันความร้อน จุดหลอมเหลวอยู่ท่ีอุณหภูมิ   ประมาณ 1400 - 1650 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่
ประกอบด้วย SiO2 และ Fe2O3, CaO, MgO, Al2O3 และสิ่งสกปรกเล็กน้อย ดินเบาโดยปกติจะเป็นสีเหลืองหรือสีเทา
นวลๆ นุ่ม มีรูพรุน และเบา ในอุตสาหกรรมมักจะใช้เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อน วัสดุกรอง วงแหวนลูกสูบ วัสดุบด วัสดุซิ
ลิเกต ตัวฟอกสี และตัวช่วยกรองดินเบา ตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาและอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        ภาพที่ 2 ไดอะตอมไมท์ (diatomite) 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารประกอบต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ให้มีเพียงคาร์บอนบริสุทธิ์อย่างเดียว และเป็นการเพิ่มพ้ืนที่ผิวในการดูดซับให้มาก
ท่ีสุด แอ็คทิเวตเท็ดคาร์บอนถูกนําไปใช้ในการกรองเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ท่ีไม่ต้องการออกจากของเหลวหรือก๊าซ 
เช่น ใช้ในการกรองน้ําด่ืมให้สะอาดปราศจากสี กลิ่น กรดบางชนิด ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ใช้ในการฟอกสีของเหลวต่างๆ ใช้ใน
การทดลองวิจัยเพื่อแยกและเตรียมสารเคมี ทางการแพทย์นําไปใช้ในการกําจัดพิษ การฟอกเลือด และอื่นๆ ใช้กรองกลิ่น
และก๊าซท่ีไม่ต้องการ ในหน้ากากกรองสารพิษ และเครื่องฟอกอากาศ แอ็คทิเวตเท็ดคาร์บอนได้ถูกนํามาใช้กับเคร่ือง
กรองน้ําขนาดเล็กท่ีใช้กันตามบ้านแบบสองท่อหรือสามท่อ จะต้องมีท่อหนึ่งท่ีมีไส้กรองข้างในเป็นไส้กรองถ่าน เพื่อกรองสี
และกลิ่น สารคลอรีน และโลหะหนักบางชนิด ทําให้น้ําท่ีผ่านออกมาสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ภาพที่ 1 ถ่านไม้ (Wood charcoal) 
 

ไดอะตอมไมท์ (diatomite) (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) มีชื่อเรียกได้หลายชื่อ เช่น ดินส้มและดินเบา เป็นหิน
ตะกอนชนิดหนึ่ง มีน้ําหนักเบาเป็นพิเศษ ประกอบด้วยซากพืชเซลล์เดียวท่ีเรียกว่า “ไดอะตอม” เม่ือตายลงและทับถมกัน
จะเกิดเป็นหินชั้นเป็นหินที่มีเนื้อพรุน ลักษณะคล้ายชอล์ก สีขาวหรือน้ําตาลเหลือง มีรูพรุนสูงถึงร้อยละ 70 หรือมากกว่า 
ไม่ละลายในสารเคมีโดยท่ัวไปและเป็นตัวนําความร้อนที่เลวการกําเนิดไดอะทอไมต์เกิดจากการทับถมและสะสมตัวกัน
ของไดอะตอมในทะเลสาปน้ําจืด โดยพบชั้นของไดอะตอมไมต์เกิดแทรกสลับกับชั้นของดินเหนียวปนไดอะทอไมต์ และมี
ชั้นดินลูกรังปิดทับอยู่บนสุด  แหล่งในประเทศไดอะทอไมต์พบมากท่ีอําเภอเกาะคา อําเภอ  แม่ทะ อําเภอสบ
ปราบ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวกรอง (filter) เช่น กรองน้ํา น้ําตาล เหล้า น้ํามัน
และสารละลายอื่นๆ ไดอะทอไมต์ยังใช้เป็นตัวเติม (filler) ในอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น ทํากระดาษช่วยให้เนื้อกระดาษ
แน่นและเนียน ใช้ในการทําพลาสติกและยางเทียม ใช้ผสมทําสีทาบ้าน และเนื่องจากมีการนําความร้อนต่ําจึงใช้ผสมทํา
ฉนวนกันความร้อน จุดหลอมเหลวอยู่ท่ีอุณหภูมิ   ประมาณ 1400 - 1650 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่
ประกอบด้วย SiO2 และ Fe2O3, CaO, MgO, Al2O3 และสิ่งสกปรกเล็กน้อย ดินเบาโดยปกติจะเป็นสีเหลืองหรือสีเทา
นวลๆ นุ่ม มีรูพรุน และเบา ในอุตสาหกรรมมักจะใช้เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อน วัสดุกรอง วงแหวนลูกสูบ วัสดุบด วัสดุซิ
ลิเกต ตัวฟอกสี และตัวช่วยกรองดินเบา ตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาและอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        ภาพที่ 2 ไดอะตอมไมท์ (diatomite) 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ถ่านไม้และไดอะทอไมต์เป็นวัตถุดิบท่ีสามารถทําให้เกิดความพรุนตัวได้ในเนื้อเซรามิกส์ เม่ือใส่ในส่วนผสมที่
เหมาะสมจะทําให้เกิดความพรุนตัวสามารถกรองน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณท่ีใส่ในส่วนผสมจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ควร
ทราบเพราะถ้าใช้ในปริมาณท่ีมากเกินไปอาจส่งผลในการผลิตข้ึนรูป ต้นทุนท่ีตามมา หากใส่น้อยเกินไปก็อาจส่งผลในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของความพรุนตัวในเนื้อเซรามิกส์ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1 ศึกษาปริมาณของผงถ่านไม้และไดอะทอไมท์ ท่ีเหมาะสมในส่วนผสมสําหรับขึ้นรูปตัวกรองเซรามิกส์  
  2.2 ศึกษาคุณสมบัติของเนื้อเซรามิกส์ท่ีได้จากการผสมระหว่าง ผงถ่านไม้ ไดอะทอไมท์ อลูมินา และดิน
พ้ืนบ้าน  
      
ขอบเขตการวิจัย 
  ในการดําเนินการวิจัยมีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาดังนี้ 
      3.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยใช้ตารางสี่เหลี่ยมดังภาพที่ 3 ใช้วัตถุดิบในการสุ่มดังนี้ 
ไดอะทอไมท์ใช้สัญลักษณ์ A  อลูมินาใช้สัญลักษณ์ B ผงถ่านไม้ใช้สัญลักษณ์ C และดินพื้นบ้านใช้สัญลักษณ์ D ได้
ส่วนผสมทั้งหมด 16 ส่วนผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

ภาพที่ 3 ตารางสี่เหลี่ยมสําหรับใช้ในการสุ่มตัวอย่าง (ประดุจฤดี สารสิทธิ์, 2542) 
        
 3.2 ตัวแปร กําหนดตัวแปรที่ใช้ศึกษาไว้ดังน้ี 
                 3.2.1 ตัวแปรต้น ปริมาณของผงถ่านไม้และไดอะทอไมท์ ท่ีผสมในส่วนผสมของเนื้อดินเซรามิกส์ 
                 3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
        (1) คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นก่อนเผา ได้แก่ 
                           (1.1) การหดตัวเมื่อแห้ง Drying Shrinkage) 
                           (1.2) ความแข็งแรงเมื่อแห้ง (Drying Strength) 
         (2) คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผา ได้แก่ 
                           (2.1) คุณสมบัติการหดตัวหลังการเผา (Firing Shrinkage) 
                            (2.2) คุณสมบัติความแข็งแรง (Strength) 
                            (2.3) คุณสมบัติการดูดซึมน้ํา (Water absorption) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินงานเริ่มจากการกําหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาปริมาณส่วนผสมท่ีนํามาใช้ในการศึกษาจากผง
ถ่านไม้ ไดอะทอไมท์   อลูมินา และดินพื้นบ้าน โดยใช้ตารางสี่เหลี่ยมกําหนดตัวอย่างส่วนผสมได้ 16 จุด มีส่วนผสมแต่ละ
จุดดังตารางที่ 1 (อัตราส่วนผสมแสดงเป็นร้อยละโดยน้ําหนักของวัตถุดิบท้ังหมด) นําวัตถุดิบท่ีชั่งตามส่วนผสมในแต่ละ

 

ส่วนผสมมาขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบจํานวน 3 ชุด สําหรับใช้ในการศึกษา การบดผสมวัตถุดิบใช้น้ําผสมร้อยละ 15 ของ
น้ําหนักวัตถุดิบรวมทุกส่วนผสม การดําเนินงานวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังภาพที่ 4 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมที่ใช้ในการศึกษา 
ส่วนผสมที ่ ผงถ่านไม ้ ไดอะทอไมท ์ ดินพื้นบ้าน อลูมินา 

1 10 40 40 10 
2 20 30 40 10 
3 30 20 40 10 
4 40 10 40 10 
5 10 40 30 20 
6 20 30 30 20 
7 30 20 30 20 
8 40 10 30 20 
9 10 40 20 30 
10 20 30 20 30 
11 30 20 20 30 
12 40 20 10 30 
13 10 10 40 40 
14 20 10 30 40 
15 30 10 20 40 
16 40 10 10 40 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 4 ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย 
   
  การศึกษาคุณสมบัติของชิ้นงานทดสอบที่ได้จากการข้ึนรูปส่วนผสมตามกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
สี่เหลี่ยมด้วยแม่พิมพ์  ปูนปลาสเตอร์ ขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 3 ชุด ชุดท่ี 1 ศึกษาคุณสมบัติก่อนเผาในด้านคุณสมบัติการ
หดตัวของแท่งทดสอบและสมบัติความแข็งแรง และชุดท่ี 2 ศึกษาคุณสมบัติหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส 
และชุดท่ี 3 ศึกษาคุณสมบัติหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยศึกษาคุณสมบัติด้านการหดตัวของแท่ง
ทดสอบ สมบัติความแข็งแรง สมบัติการดูดซึมน้ําของแท่งทดสอบและลักษณะทางกายภาพ มีวิธีการทดสอบดังนี้ 
  คุณสมบัติการหดตัวของแท่งทดสอบ ศึกษาจากการหาค่าความหดตัวของเนื้อดิน  ใช้วิธีการคํานวณหาการหด
ตัวของแท่งทดสอบดังสมการที่ 1 
 

ร้อยละของการหดตัวของดิน = ความยาวของดินเปียก – ความยาวของดินเผาแล้ว x 100 ….1 
            ความยาวของดินเปียก 

 

  สมบัติความแข็งแรง การหาค่าความแข็งแรงศึกษาจากการใช้เครื่องมือทดสอบความแรงกด (Modulus of 
rupture) ดังภาพที่ 5 และ คํานวณหาค่าสมบัติความแข็งแรงดังสมการท่ี 2 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ส่วนผสมมาขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบจํานวน 3 ชุด สําหรับใช้ในการศึกษา การบดผสมวัตถุดิบใช้น้ําผสมร้อยละ 15 ของ
น้ําหนักวัตถุดิบรวมทุกส่วนผสม การดําเนินงานวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังภาพที่ 4 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมที่ใช้ในการศึกษา 
ส่วนผสมที ่ ผงถ่านไม ้ ไดอะทอไมท ์ ดินพื้นบ้าน อลูมินา 

1 10 40 40 10 
2 20 30 40 10 
3 30 20 40 10 
4 40 10 40 10 
5 10 40 30 20 
6 20 30 30 20 
7 30 20 30 20 
8 40 10 30 20 
9 10 40 20 30 
10 20 30 20 30 
11 30 20 20 30 
12 40 20 10 30 
13 10 10 40 40 
14 20 10 30 40 
15 30 10 20 40 
16 40 10 10 40 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 4 ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย 
   
  การศึกษาคุณสมบัติของชิ้นงานทดสอบที่ได้จากการข้ึนรูปส่วนผสมตามกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
สี่เหลี่ยมด้วยแม่พิมพ์  ปูนปลาสเตอร์ ขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 3 ชุด ชุดท่ี 1 ศึกษาคุณสมบัติก่อนเผาในด้านคุณสมบัติการ
หดตัวของแท่งทดสอบและสมบัติความแข็งแรง และชุดท่ี 2 ศึกษาคุณสมบัติหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส 
และชุดท่ี 3 ศึกษาคุณสมบัติหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยศึกษาคุณสมบัติด้านการหดตัวของแท่ง
ทดสอบ สมบัติความแข็งแรง สมบัติการดูดซึมน้ําของแท่งทดสอบและลักษณะทางกายภาพ มีวิธีการทดสอบดังนี้ 
  คุณสมบัติการหดตัวของแท่งทดสอบ ศึกษาจากการหาค่าความหดตัวของเนื้อดิน  ใช้วิธีการคํานวณหาการหด
ตัวของแท่งทดสอบดังสมการที่ 1 
 

ร้อยละของการหดตัวของดิน = ความยาวของดินเปียก – ความยาวของดินเผาแล้ว x 100 ….1 
            ความยาวของดินเปียก 

 

  สมบัติความแข็งแรง การหาค่าความแข็งแรงศึกษาจากการใช้เครื่องมือทดสอบความแรงกด (Modulus of 
rupture) ดังภาพที่ 5 และ คํานวณหาค่าสมบัติความแข็งแรงดังสมการท่ี 2 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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   MOR = 2
3WL
2bd ………. 2 (Robin Hopper, 1984) 

                          โดย W  =  แรงกดที่ทําให้แท่งทดสอบหัก 
                                  L =  ความกว้างของบ่ารอง 
                                  b =  ความกว้างของแท่งทดสอบ 
             d = ความหนาของแท่งทดสอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การทดสอบสมบัติความแข็งแรงด้วยเครื่องทดสอบแรงกด 
 

  สมบัติการดูดซึมน้ําของแท่งทดสอบ ศึกษาจากการนําชิ้นตัวอย่างมาอบให้แห้งด้วยเตาไฟฟ้าดังภาพที่ 6  และ
ชั่งหาค่าน้ําหนักชิ้นงาน แล้วนําชิ้นงานไปแช่น้ําเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดังภาพที่ 7 คํานวณการดูดซึมน้ําได้จากสมการท่ี 3 

 

        A   = W - D x 100
D

  …………….. 3 

เมื่อ   A   = ร้อยละของการดูดซึมน้ํา 
         W  = ค่านํ้าหนักในการดูดซึมน้ํา 

                    D   = ค่านํ้าหนักในการอบชิ้นงานตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 ภาพที่ 6 การอบชิน้งานด้วยเตาไฟฟ้า                               ภาพที่ 7 การทดสอบการดูดซึมน้ํา    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อชิ้นตัวอย่าง ได้ศึกษาลักษณะของช่องว่างในตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่องสแกนนิง 
อิเล็กตรอน ไมโครสโครป (Scanning Electron Microscope) ดังภาพที่ 8 โดยการส่องกราดเพื่อศึกษาลักษณะของเนื้อ
ของชิ้นตัวอย่างและลักษณะการจัดเรียงของพื้นผิวของชิ้นงานทดสอบดังภาพที่ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 เครื่องสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโครป ภาพที่ 9 ชิ้นงานทดสอบถ่ายด้วยเครื่องสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโครป 
 
ผลการวิจัย 

ในการวิจัยเพื่อศึกษาคุณสมบัติของเซรามิกส์ท่ีมีไดอะทอไมท์เป็นส่วนผสมในเนื้อดินปั้นเซรามิกส์ เมื่อดําเนินการ
ทดลองตามขั้นตอนการดําเนินงานแล้ว ได้แท่งทดสอบที่ผ่านการเผาที่ 950 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 1,100 องศา
เซลเซียส ดังภาพที่ 10 และภาพที่ 11 ตามลําดับ ผลการทดสอบคุณสมบัติของแท่งทดสอบดังตารางที่ 2 และมีผลการ
เปรียบเทียบความพรุนตัวของชิ้นงานทดลองผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 1,100 องศา
เซลเซียส ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ชิ้นทดสอบผ่านการเผา 950 องศาเซลเซียส     ภาพท่ี 11 ชิ้นทดสอบผ่านการเผา 1,100 องศาเซลเซียส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อชิ้นตัวอย่าง ได้ศึกษาลักษณะของช่องว่างในตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่องสแกนนิง 
อิเล็กตรอน ไมโครสโครป (Scanning Electron Microscope) ดังภาพที่ 8 โดยการส่องกราดเพื่อศึกษาลักษณะของเนื้อ
ของชิ้นตัวอย่างและลักษณะการจัดเรียงของพื้นผิวของชิ้นงานทดสอบดังภาพที่ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 เครื่องสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโครป ภาพที่ 9 ชิ้นงานทดสอบถ่ายด้วยเครื่องสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโครป 
 
ผลการวิจัย 

ในการวิจัยเพื่อศึกษาคุณสมบัติของเซรามิกส์ท่ีมีไดอะทอไมท์เป็นส่วนผสมในเนื้อดินปั้นเซรามิกส์ เม่ือดําเนินการ
ทดลองตามขั้นตอนการดําเนินงานแล้ว ได้แท่งทดสอบที่ผ่านการเผาที่ 950 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 1,100 องศา
เซลเซียส ดังภาพที่ 10 และภาพที่ 11 ตามลําดับ ผลการทดสอบคุณสมบัติของแท่งทดสอบดังตารางที่ 2 และมีผลการ
เปรียบเทียบความพรุนตัวของชิ้นงานทดลองผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 1,100 องศา
เซลเซียส ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ชิ้นทดสอบผ่านการเผา 950 องศาเซลเซียส     ภาพท่ี 11 ชิ้นทดสอบผ่านการเผา 1,100 องศาเซลเซียส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัติของแท่งทดสอบ 
 

สูตรที่ 
ผลการทดสอบคุณสมบัติของแท่งทดสอบ 

คุณสมบัติก่อนเผา คุณสมบัติหลังเผาที่ 950 องศาเซลเซียส คุณสมบัติหลังเผาที่ 1,100 องศาเซลเซยีส 
การหดตัวก่อน
การเผา(x ) 

ความแข็งแรง
(x ) 

การหดตัวหลัง
การเผา(x )

ความแข็งแรง
(x ) 

การดูดซึมน้ํา
(x ) 

การหดตัวหลัง
การเผา(x ) 

ความแข็งแรง
(x ) 

การดูดซึมน้ํา
(x ) 

1 5.63 8.41 14.65 41.54 25.51 16.34 58.44 21.36 
2 4.37 6.35 14.08 50.41 37.31 14.23 70.14 31.92 
3 2.96 1.56 12.82 52.63 51.48 9.44 42.20 49.29 
4 2.25 4.89 12.25 12.20 72.99 9.86 26.53 56.45 
5 3.38 4.68 11.97 94.52 38.97 13.66 113.70 29.86 
6 3.10 6.11 10.70 64.33 50.49 9.72 56.41 43.32 
7 2.96 4.69 24.93 34.64 60.22 9.86 38.37 47.12 
8 1.83 4.59 8.03 10.12 69.05 8.31 19.59 53.93 
9 3.94 4.27 12.11 61.58 44.62 11.69 74.08 41.31 
10 2.25 3.49 8.59 40.72 57.51 9.72 61.24 42.80 
11 1.83 4.18 7.46 16.81 78.13 9.15 45.67 57.84 
12 1.41 3.03 6.34 12.32 85.09 23.66 14.17 62.86 
13 1.83 3.39 5.63 22.13 55.96 7.18 30.95 44.54 
14 1.55 2.74 5.77 15.45 66.49 7.46 31.32 48.65 
15 1.41 2.85 4.37 9.06 68.00 7.18 21.97 50.66 
16 1.83 2.13 6.34 11.34 87.33 5.92 1.16 69.27 

          
จากตารางที่ 2 พบว่าคุณสมบัติการหดตัวของแท่งทดสอบก่อนเผาจะมีการหดตัวน้อยกว่าแท่งทดสอบที่ผ่าน

การเผาที่ 950 และ 1,100 องศาเซลเซียสตามลําดับ สมบัติความแข็งแรงของแท่งทดสอบก่อนเผาจะมีความแข็งแรงน้อย
กว่าแท่งทดสอบที่ผ่านการเผาท่ี 950 และ 1,100 องศาเซลเซียสตามลําดับ การดูดซึมน้ําแท่งทดสอบท่ีผ่านการเผาที่ 950 
องศาเซลเซียสจะมีการดูดซึมน้ําท่ีมากกว่าแท่งทดสอบที่ผ่านการเผาท่ี 1,100 องศาเซลเซียส  
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพรุนตัวของชิ้นงานทดลอง 

สูตรที่ 

เปรียบเทียบความพรุนตัวของชิ้นงานทดลอง

ส่วนผสมของวัตถุดิบ คุณสมบัติหลังเผา 
ท่ี 950 C 

คุณสมบัติหลังเผา 
ท่ี 1,100  

ผงถ่านไม้ ไดอะทอไมท์ ค่าเฉลี่ย(x ) 
การดูดซึมน้ํา  ค่าเฉลี่ย(x ) 

การดูดซึมน้ํา 
 10 40 25.51  21.36 
2 20 30 37.31  31.92 
3 30 20 51.48  49.29 
4 40 10 72.99  56.45 
5 10 40 38.97  29.86 
6 20 30 50.49  43.32 
7 30 20 60.22  47.12 
8 40 10 69.05  53.93 
9 10 40 44.62  41.31 
10 20 30 57.51  42.80 
11 30 20 78.13  57.84 

 

12 40 10 85.09  62.86 
13 10 40 55.96  44.54 
14 20 30 66.49  48.65 
15 30 20 68.00  50.66 
16 40 10 87.33  69.27 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าการดูดซึมน้ําจะมีค่าแปรผันตรงตามปริมาณผงถ่านไม้ท่ีผสมในส่วนผสม และการดูดซึมน้ํา

จะลดลงเมื่อแท่งทดสอบผ่านการเผาที่อุณหภูมิท่ี 1,100 องศาเซลเซียส ในการเผาชิ้นงานทดสอบที่อุณหภูมิ 950 องศา
เซลเซียสและอุณหภูมิ 1,100         องศาเซลเซียส มีการควบคุมอุณหภูมิให้มีการเพิ่มของอุณหภูมิในการเผาดังกราฟ
แสดงการเผาชิ้นทดลองดังภาพที่ 12 และภาพที่ 13 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 12 แสดงอุณหภูมิในการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส         ภาพที่ 13 แสดงอุณหภูมิในการเผาที่อุณหภูมิ 
1,100 องศาเซลเซียส  
 
อภิปรายผลและสรุปผล 

จากคุณสมบัติทางกายภาพของแท่งทดสอบก่อนการเผามีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.41 - 5.63 ซึ่งการหดตัวเกิด
จากการที่น้ําในเนื้อส่วนผสมได้ระเหยออกทําให้ขนาดของชิ้นทดลองเล็กลง แท่งทดสอบความแข็งแรงเฉลี่ยที่ 1.56 - 
8.45 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยความแข็งของแท่งทดสอบจะแปรผันตามปริมาณของวัตถุดิบท่ีอยู่ในส่วนผสมคือ 
ถ่านไม้ และไดอะทอไมท์ คุณสมบัติหลังการเผาพบว่าแท่งทดสอบมีคุณสมบัติการหดตัวหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950   
องศาเซลเซียส อยู่ระหว่างร้อยละ 4.37 – 5.77 คุณสมบัติการหดตัวหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส อยู่
ระหว่างร้อยละ 7.18 – 7.46 คุณสมบัติการดูดซึมน้ําหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียสมีค่าอยู่ท่ีร้อยละ 55.96 – 
68.00 คุณสมบัติการดูดซึมน้ําหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียสค่าอยู่ท่ีร้อยละ 44.54 – 50.66 คุณสมบัติ
ความแข็งแรงของเนื้อดินหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียสมีค่าอยู่ระหว่าง 9.06 – 22.13 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
และคุณสมบัติความแข็งแรงของเนื้อดินหลังการเผาที่อุณหภูมิ1,100 องศาเซลเซียสมีค่าอยู่ระหว่าง 21.97- 31.32 
กิโลกรัม/ตารางเมตร ซ่ึงอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะทําให้ปริมาณการดูดซึมน้ําลดลง แสดงว่าอุณหภูมิมีผลกับความพรุนตัวของ
เนื้อเซรามิกส์ในการดูดซึมน้ํา ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ผงถ่านไม้กับไดอะทอไมท์ส่วนผสมท่ี 13, 14 และ15 
สามารถนํามาใช้ทําไส้กรองเซรามิกส์ได้ และพบว่าปริมาณการใช้ผงถ่านไม้อยู่ท่ีร้อยละ 10-30 ไดอะทอไมท์อยู่ท่ี 20-40 
อัตราการดูดซึมน้ําของชิ้นทดลองที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ จะแปรผันตรงตามปริมาณของผงถ่านไม้ท่ีมากข้ึน
ตามลําดับ การใช้ผงถ่านไม้ไม่ควรเกินในอัตราส่วนร้อยละ 30 เพราะจะส่งผลในด้านการขึ้นรูปของชิ้นงานและทําให้
คุณสมบัติความแข็งแรงก่อนเผาลดลง ส่วนผสมของไดอะทอไมท์ในส่วนผสมสามารถใช้ได้ถึงร้อยละ 40 ของส่วนผสม
ท้ังหมด แต่การใช้ปริมาณของไดอะทอไมท์ท่ีลดลงไม่ได้ทําให้การการดูดซึมน้ําลดลงตามลงด้วย อัตราการดูดซึมน้ํา
เปรียบเสมือนได้กับเนื้อเซรามิกส์มีความพรุนตัวตามการวิเคราะห์ความพรุนตัว( Porosity )ของชูชาติ(ชูชาติ ตรีจิตรานุสร
, 2534) ใช้การพิจารณาความพรุนตัวตามลักษณะของวัสดุเช่น พิจารณาความโปร่ง ปริมาณการดูดซึมน้ํา การรั่วออกของ
ก๊าซ หรือของเหลว เป็นต้น สรุปได้ว่าในเนื้อเซรามิกส์ท่ีมีอัตราการดูดซึมน้ํา หรือมีความพรุนตัวเกิดจากปริมาณของผง



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

673

 

12 40 10 85.09  62.86 
13 10 40 55.96  44.54 
14 20 30 66.49  48.65 
15 30 20 68.00  50.66 
16 40 10 87.33  69.27 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าการดูดซึมน้ําจะมีค่าแปรผันตรงตามปริมาณผงถ่านไม้ท่ีผสมในส่วนผสม และการดูดซึมน้ํา

จะลดลงเมื่อแท่งทดสอบผ่านการเผาที่อุณหภูมิท่ี 1,100 องศาเซลเซียส ในการเผาชิ้นงานทดสอบที่อุณหภูมิ 950 องศา
เซลเซียสและอุณหภูมิ 1,100         องศาเซลเซียส มีการควบคุมอุณหภูมิให้มีการเพิ่มของอุณหภูมิในการเผาดังกราฟ
แสดงการเผาชิ้นทดลองดังภาพที่ 12 และภาพที่ 13 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 12 แสดงอุณหภูมิในการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส         ภาพที่ 13 แสดงอุณหภูมิในการเผาที่อุณหภูมิ 
1,100 องศาเซลเซียส  
 
อภิปรายผลและสรุปผล 

จากคุณสมบัติทางกายภาพของแท่งทดสอบก่อนการเผามีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.41 - 5.63 ซึ่งการหดตัวเกิด
จากการที่น้ําในเนื้อส่วนผสมได้ระเหยออกทําให้ขนาดของชิ้นทดลองเล็กลง แท่งทดสอบความแข็งแรงเฉลี่ยที่ 1.56 - 
8.45 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยความแข็งของแท่งทดสอบจะแปรผันตามปริมาณของวัตถุดิบท่ีอยู่ในส่วนผสมคือ 
ถ่านไม้ และไดอะทอไมท์ คุณสมบัติหลังการเผาพบว่าแท่งทดสอบมีคุณสมบัติการหดตัวหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950   
องศาเซลเซียส อยู่ระหว่างร้อยละ 4.37 – 5.77 คุณสมบัติการหดตัวหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส อยู่
ระหว่างร้อยละ 7.18 – 7.46 คุณสมบัตกิารดูดซึมน้ําหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียสมีค่าอยู่ท่ีร้อยละ 55.96 – 
68.00 คุณสมบัติการดูดซึมน้ําหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียสค่าอยู่ท่ีร้อยละ 44.54 – 50.66 คุณสมบัติ
ความแข็งแรงของเนื้อดินหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียสมีค่าอยู่ระหว่าง 9.06 – 22.13 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
และคุณสมบัติความแข็งแรงของเนื้อดินหลังการเผาที่อุณหภูมิ1,100 องศาเซลเซียสมีค่าอยู่ระหว่าง 21.97- 31.32 
กิโลกรัม/ตารางเมตร ซ่ึงอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะทําให้ปริมาณการดูดซึมน้ําลดลง แสดงว่าอุณหภูมิมีผลกับความพรุนตัวของ
เนื้อเซรามิกส์ในการดูดซึมน้ํา ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ผงถ่านไม้กับไดอะทอไมท์ส่วนผสมท่ี 13, 14 และ15 
สามารถนํามาใช้ทําไส้กรองเซรามิกส์ได้ และพบว่าปริมาณการใช้ผงถ่านไม้อยู่ท่ีร้อยละ 10-30 ไดอะทอไมท์อยู่ท่ี 20-40 
อัตราการดูดซึมน้ําของชิ้นทดลองที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ จะแปรผันตรงตามปริมาณของผงถ่านไม้ท่ีมากข้ึน
ตามลําดับ การใช้ผงถ่านไม้ไม่ควรเกินในอัตราส่วนร้อยละ 30 เพราะจะส่งผลในด้านการขึ้นรูปของชิ้นงานและทําให้
คุณสมบัติความแข็งแรงก่อนเผาลดลง ส่วนผสมของไดอะทอไมท์ในส่วนผสมสามารถใช้ได้ถึงร้อยละ 40 ของส่วนผสม
ท้ังหมด แต่การใช้ปริมาณของไดอะทอไมท์ท่ีลดลงไม่ได้ทําให้การการดูดซึมนํ้าลดลงตามลงด้วย อัตราการดูดซึมนํ้า
เปรียบเสมือนได้กับเนื้อเซรามิกส์มีความพรุนตัวตามการวิเคราะห์ความพรุนตัว( Porosity )ของชูชาติ(ชูชาติ ตรีจิตรานุสร
, 2534) ใช้การพิจารณาความพรุนตัวตามลักษณะของวัสดุเช่น พิจารณาความโปร่ง ปริมาณการดูดซึมน้ํา การรั่วออกของ
ก๊าซ หรือของเหลว เป็นต้น สรุปได้ว่าในเนื้อเซรามิกส์ท่ีมีอัตราการดูดซึมน้ํา หรือมีความพรุนตัวเกิดจากปริมาณของผง



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

674

 

ถ่านที่ผสมลงในส่วนผสมแต่ไม่ควรเกินปริมาณร้อยละ 30 และความพรุนตัวจะเกิดตามปริมาณการใช้ผงถ่านไม้ จากการที่
ผงถ่านไม้ถูกเผาไหม้จนเกิดช่องว่างในเนื้อเซรามิกส์ในลักษณะต่างๆ ซ่ึงเป็นข้อดีในการกรองสามารถใช้ทําผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
กับการกรองได้ ในการทํางานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการนําส่วนผสมที่ได้ไปใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ไส้กรอง 
ฯลฯ หรืออาจศึกษาการนําส่วนผสมอื่นที่สามารถช่วยทําให้เนื้อเซรามิกส์ท่ีได้มีความพรุนตัวในลักษณะต่าง ๆ สามารถ
พัฒนาวัสดุเซรามิกส์พรุนให้มีความหลากหลายเหมาะสมในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในอนาคต 
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การคัดกรองสารสกัดจากพืชท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส 
Screening of Plant Extracts for α-amylase Inhibitory Activity 

พิมใจ สุวรรณวงค์, อภิรดี บุญคํา 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

การคัดกรองฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสของสารสกัดหยาบจากพืชในพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและพื้นที่ จ.จันทบุรี โดยทําการสกัดตัวอย่างจากพืชด้วยสารละลาย
โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น0.02 Mที่ pH 6.9พบว่าสารสกัดหยาบจากพืชเกือบทุกชนิดมีฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรม
เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสและสารสกัดหยาบจากเมล็ดเงาะมีฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้ดีท่ีสุดเมื่อนําสาร
สกัดหยาบดังกล่าวมาตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่าสารสกัดหยาบของเมล็ดเงาะโรงเรียนที่
ตกตะกอนโปรตีนในช่วงความอ่ิมตัวร้อยละ40-95 มีฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้ดี (IC50เท่ากับ 
0.063mg/ml)ในขณะที่สารสกัดหยาบของเมล็ดเงาะสีทองมีฤทธิ์ดีในช่วงของการตกตะกอนโปรตีนที่ความอ่ิมตัวร้อยละ0-
40(IC50เท่ากับ 0.042mg/ml)จากผลการวิจัยจะเห็นว่าพืชในเขตจังหวัดจันทบุรีบางชนิดมีแนวโน้มท่ีดีในการนําไปใช้
สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได ้
คําสําคัญ: เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสสารยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส,  เงาะ,  โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

Abstract 

Enzyme α-amylase inhibitory activity screening of crude extract from plants in Plant Genetic 
Conservation Project,RambhaiBarniRajabhat University and chanthaburiarea. The plant sample 
extraction performed at pH 6.9 by 0.02 M sodium phosphate buffer,wefound that most of crude 
extracts shown α-amylase inhibitory activityandcrude extracts from rambutansseeds showing the  
strongest inhibitory activity of α-amylase. Then, the protein fractionation of crude extracts from 
rambutanseeds was done using ammonium sulfate precipitation. The results of Rongrean 
rambutancrude extract precipitated with 40-95% ammonium sulfate saturation showing a great 
inhibitory activity(IC50=0.063mg/ml), whilea grate inhibitory activity of Sri thong rambutancrude extract 
obtained by proteins precipitationwith 0-40 % ammonium sulfatesaturation (IC50=0.042mg/ml).From 
this researchthe findings indicates that some of the plants inchanthaburiprovince shown a good trend 
with the possible use for diabetic patients. 
Keywords: Enzyme α-amylaseα-amylase inhibitor,  Rambutan,  Diabetes type 2  
 
บทนํา 

ในศตวรรษที่ 21 โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพอันดับต้น ๆ ของประชากรโลกและมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่ม
มากขึ้นในทุก ๆ ปี ท้ังนี้มีผู้ป่วยบางรายไม่รู้ตัวว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 หรือชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน 
(non-Insulin dependence)เป็นโรคเบาหวานที่สามารถพบได้มากท่ีสุดในจํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่
จะอยู่ในวัยทํางานซ่ึงโรคเบาหวานชนิดนี้ร่างกายของผู้ป่วยจะมีภาวะด้ือต่ออินซูลิน อินซูลินคือฮอร์โมนท่ีถูกผลิตและหลั่ง
มาจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนมีบทบาทในการลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยการนําน้ําตาลเข้าเซลล์เพื่อเผาพลาญให้ได้
พลังงานทั้งนี้ร่างกายของผู้ท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 นั้นจะไม่สามารถนําอินซูลินไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทํา
ให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ ส่งผลให้ตับอ่อนถูกกระตุ้นให้ผลิตฮอร์โมนอินซูลินตลอดเวลาและเบต้า
เซลล์ของทํางานหนักเกินไป ส่งผลให้มีการตายของเบต้าเซลล์บางส่วน ดังนั้นร่างกายจึงสามารถผลิตอินซูลินได้น้อยลง 
ส่งผลให้มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Felton, LaSalle and  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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(อาคาร 36) 
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การคัดกรองสารสกัดจากพืชท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส 
Screening of Plant Extracts for α-amylase Inhibitory Activity 

พิมใจ สุวรรณวงค์, อภิรดี บุญคํา 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดย่อ 

การคัดกรองฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสของสารสกัดหยาบจากพืชในพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและพื้นที่ จ.จันทบุรี โดยทําการสกัดตัวอย่างจากพืชด้วยสารละลาย
โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น0.02 Mที่ pH 6.9พบว่าสารสกัดหยาบจากพืชเกือบทุกชนิดมีฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรม
เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสและสารสกัดหยาบจากเมล็ดเงาะมีฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้ดีท่ีสุดเมื่อนําสาร
สกัดหยาบดังกล่าวมาตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่าสารสกัดหยาบของเมล็ดเงาะโรงเรียนที่
ตกตะกอนโปรตีนในช่วงความอ่ิมตัวร้อยละ40-95 มีฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้ดี (IC50เท่ากับ 
0.063mg/ml)ในขณะที่สารสกัดหยาบของเมล็ดเงาะสีทองมีฤทธิ์ดีในช่วงของการตกตะกอนโปรตีนที่ความอ่ิมตัวร้อยละ0-
40(IC50เท่ากับ 0.042mg/ml)จากผลการวิจัยจะเห็นว่าพืชในเขตจังหวัดจันทบุรีบางชนิดมีแนวโน้มท่ีดีในการนําไปใช้
สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได ้
คําสําคัญ: เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสสารยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส,  เงาะ,  โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

Abstract 

Enzyme α-amylase inhibitory activity screening of crude extract from plants in Plant Genetic 
Conservation Project,RambhaiBarniRajabhat University and chanthaburiarea. The plant sample 
extraction performed at pH 6.9 by 0.02 M sodium phosphate buffer,wefound that most of crude 
extracts shown α-amylase inhibitory activityandcrude extracts from rambutansseeds showing the  
strongest inhibitory activity of α-amylase. Then, the protein fractionation of crude extracts from 
rambutanseeds was done using ammonium sulfate precipitation. The results of Rongrean 
rambutancrude extract precipitated with 40-95% ammonium sulfate saturation showing a great 
inhibitory activity(IC50=0.063mg/ml), whilea grate inhibitory activity of Sri thong rambutancrude extract 
obtained by proteins precipitationwith 0-40 % ammonium sulfatesaturation (IC50=0.042mg/ml).From 
this researchthe findings indicates that some of the plants inchanthaburiprovince shown a good trend 
with the possible use for diabetic patients. 
Keywords: Enzyme α-amylaseα-amylase inhibitor,  Rambutan,  Diabetes type 2  
 
บทนํา 

ในศตวรรษที่ 21 โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพอันดับต้น ๆ ของประชากรโลกและมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่ม
มากขึ้นในทุก ๆ ปี ท้ังนี้มีผู้ป่วยบางรายไม่รู้ตัวว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 หรือชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน 
(non-Insulin dependence)เป็นโรคเบาหวานที่สามารถพบได้มากท่ีสุดในจํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่
จะอยู่ในวัยทํางานซึ่งโรคเบาหวานชนิดนี้ร่างกายของผู้ป่วยจะมีภาวะด้ือต่ออินซูลิน อินซูลินคือฮอร์โมนท่ีถูกผลิตและหลั่ง
มาจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนมีบทบาทในการลดระดับนํ้าตาลในเลือดโดยการนําน้ําตาลเข้าเซลล์เพื่อเผาพลาญให้ได้
พลังงานทั้งนี้ร่างกายของผู้ท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 นั้นจะไม่สามารถนําอินซูลินไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทํา
ให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ ส่งผลให้ตับอ่อนถูกกระตุ้นให้ผลิตฮอร์โมนอินซูลินตลอดเวลาและเบต้า
เซลล์ของทํางานหนักเกินไป ส่งผลให้มีการตายของเบต้าเซลล์บางส่วน ดังนั้นร่างกายจึงสามารถผลิตอินซูลินได้น้อยลง 
ส่งผลให้มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (Felton, LaSalle and  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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McGill, 2016) สําหรับแนวทางการรักษาโรคเบาหวานชนิดนี้คือควบคุมการรับประทานอาหาร ควบคู่กับการออกกําลัง
กายให้น้ําหนักตัวลดลงเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้ปกติแต่อาจไม่เพียงพอที่จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงใกล้
ระดับปกติได้ จึงต้องอาศัยการใช้ยาเพื่อลดระดับน้ําตาลร่วมด้วย นั่นคือการใช้ยารักษาโรคเบาหวานร่วมกับการฉีดฉอร์โมน
อินซูลิน ซ่ึงยารักษาโรคเบาหวานมีสามกลุ่มใหญ่ๆ  ดังนี้กลุ่มที่หนึ่งคือยาท่ีกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน เช่น ยาซัลโฟนิล
ยูเรียซ่ึงมีผลข้างเคียงคือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเกินไป กลุ่มท่ีสองคือยาท่ีชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือด 
เช่นสารยับย้ังเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส และเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสและกลุ่มท่ีสามคือยาท่ีส่งเสริมการออกฤทธิ์ของ
ฮอร์โมนอินซูลิน ทําให้เซลล์ไวต่ออินซูลินมากขึ้น เช่น ยาไบกัวไนด์ เป็นต้น ซ่ึงยาไบกัวไนด์ และสารยับย้ังเอนไซม์
เบต้ากลูโคซิเดส จะมีผลข้างเคียงต่อระบบย่อยอาหาร หัวใจ และระบบเลือดของผู้ป่วยค่อนข้างมาก (Krent and Bailey, 
2005; Muhtadi, Primarianti and Sujono, 2015) ดังนั้นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาโรคเบาหวานท่ียังไม่มีรายงานถึง
ผลข้างเคียงต่อร่างกายคือ การใช้สารยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสซึ่งเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสเป็นเอนไซม์ท่ีพบในน้ําลาย
และบริเวณลําไส้เล็กมีบทบาทสําคัญในการย่อยสลายสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว การยับย้ัง
เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสจะช่วยชะลอการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ําตาลกลูโคสซ่ึงจะช่วยลดอัตราการดูดซึมน้ําตาล
กลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด และเป็นการช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด (Laar et al., 2008) สารยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะ
ไมเลสสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ใช่โปรตีน (Nonproteinaceous inhibitors) สารกลุ่มนี้ได้แก่สารประกอบ
อินทรีย์เช่น acarbose, isoacarbose, acarviosine-glucose, hibiscus acid และcyclodextrins เป็นต้น และอีกกลุ่ม
คือกลุ่มท่ีเป็นโปรตีน (Proteinaceous inhibitors) ซ่ึงอาจเป็นเพปไทด์หรือโปรตีน ท่ีสามารถพบได้ท้ังในพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ (Francoet al., 2002) โดยสารยับย้ังกลุ่มท่ีเป็นโปรตีนจากพืชนั้นได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะจาก
เมล็ดของพืชซ่ึงพบว่าเป็นส่วนที่พบสารยับย้ังจําพวกโปรตีนมากที่สุด (Svenssonet al., 2004) 

พืชเป็นแหล่งที่สําคัญของสารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีมีรายงานการนําพืชมาใช้เป็นสมุนไพรเพื่อบําบัดและรักษาผู้ป่วย
ด้วยโรคต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซ่ึงแต่ละส่วนของพืชก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปรวมถึงสรรพคุณในการรักษาหรือ
บําบัดผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย (วุฒิ วุฒิธรรมเวช,2540) นอกจากสมุนไพรที่ใช้มาต้ังแต่สมัยโบราณแล้ว ยังมีรายงานว่าพืช
อีกหลายวงศ์มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ รวมถึงยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส (Saleset al., 2012) หรือความสามารถลด
ระดับน้ําตาลในเลือดสัตว์ทดลองได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีจะสามารถนําสารสกัดจากพืชเหล่านั้นมาต่อยอดเพื่อใช้
บําบัดผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ได้ยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ไม้วงศ์ SAPINDACEAE เช่น เงาะ (Nepheliumlappaceum L.) 
มีการศึกษาพบว่าสารสกัดจากเปลือกเงาะในเอทานอลสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของหนูท่ีถูกทําให้เป็นโรคเบาหวาน
ได้ โดยการป้อนสารสกัดให้หนูปริมาณ 500 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 11 วัน พบว่าสามารถลดระดับ
น้ําตาลในเลือดได้ร้อยละ 61.76±4.26 (Muhtadia, Primariantia and Sujonoa, 2015) และสารสกัดจากเปลือกเงาะใน
เอทานอลพบว่าสามารถยับย้ังการทํางานของเอนไซม์อะไมเลสได้ โดยมีค่า IC50=0.93 μg/ml (Palanisamy et al., 2011)
พันธุ์ไม้วงศ์ MORACEAE เช่น ขนุน (Artocarpusheterophyllus) จากการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินจะ
เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัดจากขนุน และจากการทดสอบทางพฤกษเคมีพบว่ามีวิตามินซีสูงสุด ตามมาด้วยเบต้า
แคโรทีนและไลโคปีน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ (Tanjung et al., 2015) และพบว่าสารสกัดหยาบจาก
เปลือกและใบของต้นไทร (Ficusbenjamina) สามารถต้านทานอนุมูลอิสระและนําไปใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานใน
อนาคตได้ (Novelli, Lorena and Antonella, 2014)พันธุ์ไม้วงศ์ CUCURBITACEAE เช่น ฟักข้าว (Momordi 
cacochinchinensis)มีรายงานพบว่าสารสกัดจากฟักข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถลดความเสียหายของไตจากโรคไต
เรื้อรังที่มักเป็นในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ (Phani, Reddy and Venkataiah, 2013) และยังมีรายงานพบว่าสารสกัดจาก
แคลลัสของตําลึงมีฤทธิ์ในการยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้ถึงร้อยละ 46.66 (Patel and Ishnava, 2015) นอกจากนี้
ยังพบว่าสารสกัดจากลูกกระดอม (Gymnopetalumchinensis) มีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดในหนูขาวที่ถูกทําให้เป็น
โรคเบาหวานได้ (Syiem and Lyngdoh, 2009) และจากการศึกษาสารสกัดจากเมล็ดแก่ของขี้กาเทศ ซ่ึงเป็นพืชในวงศ์
เดียวกับขี้กาแดง (Gymnopetalumintegrifolim Kurz.) พบว่า สามารถกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอินซูลินในสัตว์ทดลองได้ 
(Nmila et al., 2000) ซ่ึงจะช่วยผู้ป่วยให้สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นสําหรับพันธุ์ไม้วงศ์ CLUSIACEAE เช่น สารภี
ทะเล (Calophylluminophyllum L.) พบว่า สารสกัดของใบและเปลือกลําต้นสารภีในเมทานอลของสารภีทะเลนั้น มี
สารในกลุ่มอัลคาลอยด์ คาร์โบไฮเดรต ไกลโคไซด์ แทนนินฟลาโวนอยด์ โปรตีน และสเตียรอยด์ ซ่ึงมีปริมาณถึง 2,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของหนูท่ีถูกทําให้เป็นโรคเบาหวานได้ (Silpa, Anees and 
Imran, 2014) พันธุ์ไม้วงศ์ FABACEAE เช่น สารสกัดจากเมล็ดสะตอ (Parkiaspeciosa) ในคลอโรฟอร์ม สามารถลด

ระดับน้ําตาลในเลือดในหนูท่ีถูกทําให้เป็นโรคเบาหวานได้ (Jumaluddin, Mohamed and NordinLajis., 1994) สาร
สกัดจากใบและดอกอัญชัน (Clitoriaternatea L.) ช่วยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดและเพิ่มระดับอินซูลินในหนูท่ีถูกทําให้
เป็นโรคเบาหวานได้ (Daisy and Rajathi, 2009) และนอกจากนี้พืชในวงศ์นี้ยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพอื้นๆอีก เช่น ถอบแถบน้ํา
(Derris trifoliate)มีรายงานว่าสารสกัดจากใบของถอบแถบน้ําใน   เมทานอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อ
แบคทีเรียได้ (NymathullahSharief et al., 2014) ส่วนถั่วปากอ้า (Viciafaba) นั้นพบว่า มีสารสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ และมีสารท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพด้วย เช่น สารประกอบฟีนอลิกซ่ึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(Amarowicz et al., 
1996)และสารสกัดจากเปลือกต้นประดู่ (Pterocarpusmacrocarpus) มีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย และมีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ (Deepa et al., 2014) จากการศึกษารายงานการวิจัยพบว่าตะขบป่า (Flacourtiaindica) ซ่ึงเป็นพันธุ์ไม้วงศ์ 
SALICACEAE มีฤทธิ์เป็นยาต้านการอักเสบ ยาต้านเชื้อจุลชีพ ยาต้านอนุมูลอิสระ ยาต้านมาลาเรีย และยารักษา
โรคเบาหวาน (Patro et al., 2013) พันธุ์ไม้วงศ์ RUBIACEAE เช่น ตะกูป่า (Neolamarckia  cadamba) หรือกระทุ่ม 
พบรายงานการวิจัยว่าสารสกัดจากเปลือกของ Hintonialatiflora ซ่ึงเป็นพืชในวงศ์ RUBIACEAEมีบทบาทในการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดได้ โดยควบคุมกลไกการเผาผลาญไกลโคเจนในตับ และกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน (Guerrero-Analco 
et al., 2007) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสของสารสกัดจากพืชบางชนิดในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณ ี
  2. เพ่ือทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสของโปรตีนท่ีตกตะกอนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตของสาร
สกัดท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสดีท่ีสุด  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
สารเคมีและตัวอย่างพืช 

งานวิจัยนี้ใช้สารเคมีเกรดสําหรับการวิเคราะห์ (Analytical grade) สําหรับเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส                     
(α-Amylase from porcine pancreas) ซ้ือจากบริษัท Sigma Aldrich ตัวอย่างพืชเก็บจากพื้นที่โครงการป่าอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และในบริเวณมหาวิทยาลัยฯนํามาล้างทําความสะอาดถ้ายังไม่สกัด
ทันทีจะเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนํามาสกัด 
 

การเตรียมสารสกัดหยาบโปรตีนและการหาปริมาณโปรตีน 
นําพืชตัวอย่างมาบดให้ละเอียดโดยใช้ครกบดจากนั้นนํามาสกัดด้วยสารละลายโซเดียมฟอตเฟสบัฟเฟอร์

ความเข้มข้น0.02 MpH 6.9 โดยใช้อัตราส่วนน้ําหนักของพืชต่อปริมาตรตัวทําละลายที่ใช้ขึ้นอยู่กับความหนืดของ
ตัวอย่างเมื่อผสมกับสารละลายบัพเฟอร์ขณะทําการสกัด หลังจากสกัดแล้วจะทําการแยกกากโดยการกรองด้วยผ้าขาวบาง 
นําส่วนท่ีเป็นของเหลวไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว6000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นนํามาตกตะกอนโปรตีน
ด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 อิ่มตัวร้อยละ 0-80 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมงทํา
การแยกตะกอนโปรตีนด้วยการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 6000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 15 นาทีจากนั้นนําตะกอนที่ได้มาแขวนลอย 
(Resuspension) ในสารละลายบัฟเฟอร์ชนิดเดิม จะได้สารสกัดโปรตีนจากพืชแต่ละชนิด นําสารสกัดที่ได้ไปไดอะไล
ซิส (Dialysis)ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้สกัด จะได้สารสกัดหยาบโปรตีนไว้ทําการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนโดยวิธีลาว
รี (Lowry)และทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น (ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ วรางคณา สบายใจ และ สิริมาส นิยมไทย, 2556;              
สุนิษา สุวรรณเจริญ ทรงวิทย์จันทรา และ อาภาพร บุญมี, 2558; Ayoolaand Urooj, 2008) 
 

 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ระดับน้ําตาลในเลือดในหนูท่ีถูกทําให้เป็นโรคเบาหวานได้ (Jumaluddin, Mohamed and NordinLajis., 1994) สาร
สกัดจากใบและดอกอัญชัน (Clitoriaternatea L.) ช่วยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดและเพิ่มระดับอินซูลินในหนูท่ีถูกทําให้
เป็นโรคเบาหวานได้ (Daisy and Rajathi, 2009) และนอกจากนี้พืชในวงศ์นี้ยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพอ้ืนๆอีก เช่น ถอบแถบน้ํา
(Derris trifoliate)มีรายงานว่าสารสกัดจากใบของถอบแถบน้ําใน   เมทานอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อ
แบคทีเรียได้ (NymathullahSharief et al., 2014) ส่วนถั่วปากอ้า (Viciafaba) นั้นพบว่า มีสารสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ และมีสารท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพด้วย เช่น สารประกอบฟีนอลิกซ่ึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(Amarowicz et al., 
1996)และสารสกัดจากเปลือกต้นประดู่ (Pterocarpusmacrocarpus) มีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย และมีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ (Deepa et al., 2014) จากการศึกษารายงานการวิจัยพบว่าตะขบป่า (Flacourtiaindica) ซ่ึงเป็นพันธุ์ไม้วงศ์ 
SALICACEAE มีฤทธิ์เป็นยาต้านการอักเสบ ยาต้านเชื้อจุลชีพ ยาต้านอนุมูลอิสระ ยาต้านมาลาเรีย และยารักษา
โรคเบาหวาน (Patro et al., 2013) พันธุ์ไม้วงศ์ RUBIACEAE เช่น ตะกูป่า (Neolamarckia  cadamba) หรือกระทุ่ม 
พบรายงานการวิจัยว่าสารสกัดจากเปลือกของ Hintonialatiflora ซ่ึงเป็นพืชในวงศ์ RUBIACEAEมีบทบาทในการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดได้ โดยควบคุมกลไกการเผาผลาญไกลโคเจนในตับ และกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน (Guerrero-Analco 
et al., 2007) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสของสารสกัดจากพืชบางชนิดในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณ ี
  2. เพื่อทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสของโปรตีนที่ตกตะกอนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตของสาร
สกัดท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสดีท่ีสุด  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
สารเคมีและตัวอย่างพืช 

งานวิจัยนี้ใช้สารเคมีเกรดสําหรับการวิเคราะห์ (Analytical grade) สําหรับเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส                     
(α-Amylase from porcine pancreas) ซ้ือจากบริษัท Sigma Aldrich ตัวอย่างพืชเก็บจากพื้นที่โครงการป่าอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และในบริเวณมหาวิทยาลัยฯนํามาล้างทําความสะอาดถ้ายังไม่สกัด
ทันทีจะเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนํามาสกัด 
 

การเตรียมสารสกัดหยาบโปรตีนและการหาปริมาณโปรตีน 
นําพืชตัวอย่างมาบดให้ละเอียดโดยใช้ครกบดจากนั้นนํามาสกัดด้วยสารละลายโซเดียมฟอตเฟสบัฟเฟอร์

ความเข้มข้น0.02 MpH 6.9 โดยใช้อัตราส่วนน้ําหนักของพืชต่อปริมาตรตัวทําละลายที่ใช้ขึ้นอยู่กับความหนืดของ
ตัวอย่างเมื่อผสมกับสารละลายบัพเฟอร์ขณะทําการสกัด หลังจากสกัดแล้วจะทําการแยกกากโดยการกรองด้วยผ้าขาวบาง 
นําส่วนท่ีเป็นของเหลวไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว6000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นนํามาตกตะกอนโปรตีน
ด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 อิ่มตัวร้อยละ 0-80 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมงทํา
การแยกตะกอนโปรตีนด้วยการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 6000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 15 นาทีจากนั้นนําตะกอนที่ได้มาแขวนลอย 
(Resuspension) ในสารละลายบัฟเฟอร์ชนิดเดิม จะได้สารสกัดโปรตีนจากพืชแต่ละชนิด นําสารสกัดที่ได้ไปไดอะไล
ซิส (Dialysis)ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้สกัด จะได้สารสกัดหยาบโปรตีนไว้ทําการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนโดยวิธีลาว
รี (Lowry)และทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น (ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ วรางคณา สบายใจ และ สิริมาส นิยมไทย, 2556;              
สุนิษา สุวรรณเจริญ ทรงวิทย์จันทรา และ อาภาพร บุญมี, 2558; Ayoolaand Urooj, 2008) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส 

ทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสทําโดยวัดกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสโดยใช้แป้งเป็นสับสเตรต 
ท่ี pH6.9 ในสารละลายโซเดียมฟอตเฟสบัฟเฟอร์ความเข้มข้น0.02Mที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซ่ึงการทดลองจะแบ่ง
ออกเป็นสองชุดคือ ชุดแรกเติมสารสกัดหยาบโปรตีนท่ีความเข้มข้นต่างๆ (Test reaction) และชุดท่ีสองคือเติมสารละลาย
บัฟเฟอร์แทนสารสกัดหยาบโปรตีน (Control reaction) ท้ังสองชุดจะทําแบลงค์ (Blank) ควบคู่ไปด้วยโดยแบลงค์จะใช้
เอนไซม์ท่ีผ่านการต้มในน้ําเดือดเพื่อให้เสียสภาพและเติมสารอื่นๆเหมือนกันทุกประการ หลังจากทําปฏิกิริยาครบ10 นาที
ทําการตรวจวัดปริมาณน้ําตาลกลูโคสท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยาด้วยสารละลายดีเอ็นเอส (3,5-Dinitrosalisylic acid; DNS) โดย
จะทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาทีจากน้ันนําสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงเครื่อง 
UV-Vis spectrophotometer รุ่น T60 UV/VIS ท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร (ทําการทดลองซ้ํา 3 ซํ้า) แล้วนําค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ได้มาคํานวณร้อยละการยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสดังสมการ 
 
ร้อยละการยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส =        Abs.control – Abs.test reaction   
                                                                             Abs.control 
  
 Abs.control      คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดControl reaction 
 Abs.testreationคือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุด Test reaction 
รายงานผลด้วยค่า IC50 (50% Inhibitory Concentration) ซ่ึงหมายถึงความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรม
ของเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้ร้อยละ 50 
 

การตกตะกอนแยกส่วนโปรตีนจากเมล็ดเงาะ 
จากผลการคักรองฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสของสารสกัดจากพืชน่างๆนั้นพบว่า สารสกัดจากเมล็ดเงาะ

มีฤทธิ์ดีท่ีสุด ดังนั้นจึงนําสารสกัดจากเมล็ดเงาะมาศึกษาต่อโดย ทําการตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต    
อ่ิมตัวร้อยละ 0-40 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ทําการปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนและนําส่วนสารละลายใสมาตกตะกอนโปรตนีซํ้าด้วย
เกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัวร้อยละ 40-95 นําสารท่ีได้มาปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อเก็บตะกอนแล้วนําตะกอน
มาแขวนลอย (resuspension) ในสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.02MpH 6.9 ทําการไดอะไลซิสใน
สารละลายบัฟเฟอร์ดังกล่าวจนกระทั่งสารแขวนลอยตะกอนใสขึ้นแล้วนํามาทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 พืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบไม่เหมือนกันและในปริมาณที่ไม่เท่ากัน และในแต่ละส่วน
ของพืชก็มีปริมาณไม่เท่ากันด้วย รวมถึงสารจําพวกโปรตีนก็เช่นกันโดยสารสกัดท่ีได้จากเมล็ดของพืชนั้นพบว่าจะมีปริมาณ
โปรตีนมากกว่าส่วนอื่นๆ (Kabir et al., 2015) และสารยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสในกลุ่มท่ีเป็นโปรตีนที่นักวิจัยให้
ความสนใจอย่างแพร่หลายและมีรายงานมากที่สุดคือโปรตีนจากพืชเช่นกัน (Svenssonet al., 2004) คณะผู้วิจัยจึงได้
สนใจในส่วนเมล็ด หรือส่วนของพืชที่นิยมนํามารับประทานซึ่งเมื่อนํามาสกัดด้วยสารละลายบัฟเฟอร์เพื่อให้ได้สารจําพวก
โปรตีน และทําการตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัวร้อยละ 80 เพื่อให้ได้สารสกัดท่ีมีความเข้มข้นของ
โปรตีนเพิ่มขึ้น จะได้สารสกัดที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบในปริมาณท่ีแตกต่างกันดังตารางที่ 1 ท้ังนี้ตามท่ีมีรายงานวิจัย
หลายฉบับพบว่าโปรตีนจากพืชหลายชนิดสามารถยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้ เช่น Fakhouryและ
คณะผู้วิจัยพบว่าโปรตีนจากถั่วแปบสามารถยับย้ังเอนไซม์อะไมเลสจากเชื้อราได้ (Fakhoury and Wolosuk, 2001)
นอกจากนี้ยังมีโปรตีนขนาด20 kDa ท่ีสกัดได้จากเมล็ดข้าว (Ohtsubo and Richardson, 1992) โปรตีนขนาด 5 kDaท่ี
สกัดจากเมล็ดงา (Bloch and Richardson, 1991) และโปรตีนจากผักโขม (Chgolla-Lopez and Blanco-Labra, 
1994)พบว่าสามารถยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้เช่นกันดังนั้นจึงนําโปรตีนที่สกัดได้ดังตารางที่ 1 ไปทดสอบฤทธิ์ยับย้ัง
กิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสต่อไป 
 
 
 

X100 

ตารางที่ 1 ผลการสกัดโปรตีนจากพืชตัวอย่าง 

ตัวอย่างพืช 
 

วงศ ์
 

ปริมาตรสาร 
สกัดหยาบ 

(ml) 

ปริมาณโปรตีน 
(mg/ml) 

ปริมาณ
โปรตีนทั้งหมด 

(mg) 
เมล็ดเงาะโรงเรียน SAPINDACEAE 41.00 13.65 558.83 
เมล็ดเงาะสีทอง 41.00 8.34 314.94 
เมล็ดขนุน MORACEAE 50.00 22.35 1,117.50 
ลูกไทรสุก 45.00 1.54 69.30 
เนื้อฟักข้าว 

CUCURBITACEAE 

177.50 0.93 165.08 
เมือกหุ้มเมล็ดฟักข้าว 85.00 7.12 605.20 
เมล็ดฟักข้าว 36.00 10.54 379.44 
ลูกตําลึงสุก 85.00 1.03 87.55 
ลูกกระดอมดิบ 50.00 2.77 138.50 
ลูกกระดอมสุก 36.00 2.07 74.52 
เมล็ดขี้กาแดง 29.00 2.61 75.69 
เมือกหุ้มเมล็ดขี้กาแดง 42.00 16.85 707.70 
ลูกสารภีทะเล CLUSIACEAE 20.00 4.85 97.00 
เมล็ดถอบแถบ 

  FABACEAE 

35.00 2.13 74.55 
เมล็ดอัญชัน 43.00 7.22 310.46 
เมล็ดประดู่ 35.00 20.37 712.95 
เมล็ดคูณ 26.00 0.95 24.70 
เมล็ดถั่วปากอ้า 41.00 19.79 811.39 
เมล็ดสะตอ 56.00 3.18 178.08 
เมล็ดยางพารา   EUPHORBIACEAE 85.00 3.47 294.95 
ลูกตะขบป่า   SALICACEAE 100.00 2.06 206.00 
ลูกตะกูป่า   RUBIACEAE 110.00 1.12 123.20 

 
พืชมีบทบาทสําคัญในการเป็นแหล่งของสารยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสซ่ึงมีนักวิจัยหลายท่านได้รายงานถึง

สารท่ีพบในพืชแต่ละชนิดท่ีสามารถยับย้ังเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต และเป็นกลไกสําคัญในการ
บําบัดผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยสารยับย้ังดังกล่าวมีท้ังกลุ่มที่เป็นสารจําพวกโปรตีน (Svenssonet al., 2004) และ
กลุ่มที่ไม่ใช่โปรตีน (Saleset al. 2012) ท้ังนี้คณะผู้วิจัยได้สกัดสารจากพืชตัวอย่างโดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์ซ่ึงสารสกัดท่ี
ได้จะเป็นสารกลุ่มโปรตีนเป็นหลัก และเมื่อนํามาทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ ซ่ึงแสดงผลดังตารางที่ 2 พบว่าสารสกัดท่ีมี
ฤทธิ์การยบัย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้ดีท่ีสุดคือ สารสกัดโปรตีนจากเมล็ดเงาะโรงเรียน และเมล็ดเงาะสีทอง โดยมี
ค่า IC50 เท่ากับ 0.1225 และ 0.1219mg/ml ตามลําดับ ท้ังนี้ยังไม่พบรายงานวิจัยท่ีทําการสกัดโปรตีนจากเมล็ดเงาะเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการบําบัดและรักษาโรค แต่มีทีมนักวิจัยท่ีได้สกัดสารประกอบอินทรีย์ในกลุ่มต่างๆ จากเมล็ด
เงาะโดยใช้ตัวทําละลายอินทรีย์คือ เอทานอล เฮกเซนเอทิลอะซีเตทบิวทานอล และน้ํา พบว่า สารสกัดจากเมล็ดเงาะที่ได้
นั้นมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดสได้ (Soeng et al. 2015) ซ่ึงแอลฟ่ากลูโคซิเดสเป็นเอนไซม์ย่อยสลาย
คาร์โบไฮเดรตและมีบทบาทในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเช่นเดียวกับเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส และนอกจากนี้ยังมี
รายงานพบว่าสารสกัดจากเมล็ดเงาะที่สกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหลายท่านที่ให้ความสนใจศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเปลือกเงาะในการใช้บําบัดโรคบางชนิด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

679

ตารางที่ 1 ผลการสกัดโปรตีนจากพืชตัวอย่าง 

ตัวอย่างพืช 
 

วงศ ์
 

ปริมาตรสาร 
สกัดหยาบ 

(ml) 

ปริมาณโปรตีน 
(mg/ml) 

ปริมาณ
โปรตีนทั้งหมด 

(mg) 
เมล็ดเงาะโรงเรียน SAPINDACEAE 41.00 13.65 558.83 
เมล็ดเงาะสีทอง 41.00 8.34 314.94 
เมล็ดขนุน MORACEAE 50.00 22.35 1,117.50 
ลูกไทรสุก 45.00 1.54 69.30 
เนื้อฟักข้าว 

CUCURBITACEAE 

177.50 0.93 165.08 
เมือกหุ้มเมล็ดฟักข้าว 85.00 7.12 605.20 
เมล็ดฟักข้าว 36.00 10.54 379.44 
ลูกตําลึงสุก 85.00 1.03 87.55 
ลูกกระดอมดิบ 50.00 2.77 138.50 
ลูกกระดอมสุก 36.00 2.07 74.52 
เมล็ดขี้กาแดง 29.00 2.61 75.69 
เมือกหุ้มเมล็ดขี้กาแดง 42.00 16.85 707.70 
ลูกสารภีทะเล CLUSIACEAE 20.00 4.85 97.00 
เมล็ดถอบแถบ 

  FABACEAE 

35.00 2.13 74.55 
เมล็ดอัญชัน 43.00 7.22 310.46 
เมล็ดประดู่ 35.00 20.37 712.95 
เมล็ดคูณ 26.00 0.95 24.70 
เมล็ดถั่วปากอ้า 41.00 19.79 811.39 
เมล็ดสะตอ 56.00 3.18 178.08 
เมล็ดยางพารา   EUPHORBIACEAE 85.00 3.47 294.95 
ลูกตะขบป่า   SALICACEAE 100.00 2.06 206.00 
ลูกตะกูป่า   RUBIACEAE 110.00 1.12 123.20 

 
พืชมีบทบาทสําคัญในการเป็นแหล่งของสารยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสซ่ึงมีนักวิจัยหลายท่านได้รายงานถึง

สารท่ีพบในพืชแต่ละชนิดท่ีสามารถยับย้ังเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต และเป็นกลไกสําคัญในการ
บําบัดผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยสารยับย้ังดังกล่าวมีท้ังกลุ่มที่เป็นสารจําพวกโปรตีน (Svenssonet al., 2004) และ
กลุ่มที่ไม่ใช่โปรตีน (Saleset al. 2012) ท้ังนี้คณะผู้วิจัยได้สกัดสารจากพืชตัวอย่างโดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์ซ่ึงสารสกัดท่ี
ได้จะเป็นสารกลุ่มโปรตีนเป็นหลัก และเมื่อนํามาทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ ซ่ึงแสดงผลดังตารางที่ 2 พบว่าสารสกัดท่ีมี
ฤทธิ์การยบัย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสได้ดีท่ีสุดคือ สารสกัดโปรตีนจากเมล็ดเงาะโรงเรียน และเมล็ดเงาะสีทอง โดยมี
ค่า IC50 เท่ากับ 0.1225 และ 0.1219mg/ml ตามลําดับ ท้ังนี้ยังไม่พบรายงานวิจัยท่ีทําการสกัดโปรตีนจากเมล็ดเงาะเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการบําบัดและรักษาโรค แต่มีทีมนักวิจัยที่ได้สกัดสารประกอบอินทรีย์ในกลุ่มต่างๆ จากเมล็ด
เงาะโดยใช้ตัวทําละลายอินทรีย์คือ เอทานอล เฮกเซนเอทิลอะซีเตทบิวทานอล และน้ํา พบว่า สารสกัดจากเมล็ดเงาะที่ได้
นั้นมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดสได้ (Soeng et al. 2015) ซ่ึงแอลฟ่ากลูโคซิเดสเป็นเอนไซม์ย่อยสลาย
คาร์โบไฮเดรตและมีบทบาทในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเช่นเดียวกับเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส และนอกจากนี้ยังมี
รายงานพบว่าสารสกัดจากเมล็ดเงาะที่สกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหลายท่านที่ให้ความสนใจศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเปลือกเงาะในการใช้บําบัดโรคบางชนิด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

680

แล้วพบว่าให้ผลท่ีดีไม่ว่าจะเป็นการใช้สารสกัดจากเปลือกเงาะที่สกัดด้วยเอทานอลเพื่อลดน้ําหนักในหนูทดลองท่ีเป็นโรค
อ้วน (Lestari et al., 2014) หรือใช้บําบัดหนูทดลองท่ีถูกเหนี่ยวนําให้เป็นโรคเบาหวานพบว่าสามารถลดระดับน้ําตาลใน
เลือดของหนูได้ (Muhtadi,Urilia and Tanti, 2015) รวมถึงมีรายงานพบว่าสารสกัดจากเปลือกเงาะสามารถใช้ลดภาวะ
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติได้เช่นกัน (Palanisamy et al., 2011) และจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าสารสกัดท่ีมีฤทธิ์
ยับย้ังแอลฟ่าอะไมเลสรองลงมาคือ เนื้อฟักข้าวลูกไทรสุกและลูกสารภีทะเลแก่มีค่า IC50 เท่ากับ 0.1490, 0.2445 และ 
0.2636 mg/ml ตามลําดับ ซ่ึงฟักข้าวท่ีอยู่ในวงศ์ CUCURBITACEAE สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ ธิดารัตน์ทรัพย์วิทยา
ภัณฑ์และ ธีรดา คําขจร (2548) ท่ีศึกษาเก่ียวกับส่วนสกัดโปรตีนจากเมล็ดข้ีกาแดงและฟักข้าวมีฤทธิ์การยับยั้งกิจกรรม
เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส มีค่า IC500.3722 mg/mlและ 0.0204μg/ml ตามลําดับ ลูกไทรซ่ึงเป็นพืชวงศ์เดียวกับมะเดื่อ 
และมีรายงานวิจัยพบว่า สารสกัดจากเปลือกต้นมะเดื่อที่มีฤทธิ์การยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส มีค่า IC50 เท่ากับ 259 
ug/ml (Ahmed and Urooj, 2010) 

ตารางที่ 2 ฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสของสารสกัดหยาบโปรตีนจากพืช   

ตัวอย่างพืช 
IC50 

(mg/ml) 
ตัวอย่างพืช 

IC50 

(mg/ml) 

เมล็ดถอบแถบ 0.289 เมล็ดเงาะโรงเรียน 0.1225 
เมล็ดอัญชัน 0.762 เมล็ดเงาะสีทอง 0.1219 
เมล็ดประดู่ 0.497 เนื้อฟักข้าว 0.149 
เมล็ดคูณ 0.38 ลูกไทรสุก 0.2445 

เมล็ดถั่วปากอ้า 0.471 ลูกสารภีทะเลแก่ 0.2636 
เมล็ดสะตอ 0.712 เมล็ดขนุน *ND 

เมล็ดยางพารา 0.476 เมือกหุ้มเมล็ดฟักข้าว *ND 
ลูกตะขบป่า 0.397 เมล็ดฟักข้าว *ND 
ลูกตะกูป่า 0.321 ลูกกระดอม **ND 

เมล็ดขี้กาแดง **ND ตําลึงสุก **ND 

*ND ท่ีความเข้มข้นที่ทําการทดสอบ (0.250 mg/ml) พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส แต่ไม่สามารถ
หาค่า IC50ได้เนื่องจากสารสกัดมีปริมาณน้อย 
**ND ท่ีความเข้มข้นที่ทําการทดสอบ (0.250 mg/ml) พบว่าสารสกัดไม่มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส 

 
ตารางที่ 3 ฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสของสารสกัดโปรตีนหยาบจากเมล็ดเงาะ 

ตัวอย่างพืช ร้อยละความอิ่มตัวของ (NH4)2SO4 ปริมาณโปรตีน (mg/ml) IC50 (mg/ml) 

 เมล็ดเงาะโรงเรียน 
0-40 1.849 0.286 
40-95 1.806 0.063 

เมล็ดเงาะสีทอง 
0-40 2.153 0.042 
40-95 1.638 0.078 

   

 จากตารางที่ 3 จะพบว่า โปรตีนที่ได้จาการตกตะกอนโปรตีนของสารสกัดหยาบของเมล็ดเงาะโรงเรียนด้วยเกลือ
(NH4)2SO4 อ่ิมตัวร้อยละ 0-40 และ 40-95 ให้ปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกัน แต่ท่ีร้อยละความอิ่มตัว 40-95 โปรตีนที่ได้มี
ฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสดีกว่าโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.063mg/ml ในขณะที่โปรตีนจากสารสกัดหยาบของ
เมล็ดเงาะสีทองนั้นจะตกตะกอนได้ดีท่ีร้อยละความอิ่มตัวของเกลือ (NH4)2SO4 เท่ากับ 0-40 และมีฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรม
เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส IC50 เท่ากับ 0.042mg/ml ซ่ึงมีฤทธิ์ดีกว่าโปรตีนที่ตกตะกอนในช่วงความอิ่มตัวร้อยละ 40-95 และ
ดีกว่าโปรตีนจากเมล็ดเงาะโรงเรียน 

สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพซ่ึงรวมไปถึงสารที่มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสที่สกัดได้จากพืชนั้นประกอบด้วยอินทรีย์
หลายกลุ่ม และเนื่องจากสารอินทรีย์แต่ละกลุ่มนั้นจะมีความสามารถในการละลายได้ในตัวทําละลายต่างชนิดกันดังนั้นการเลือกตัว
ทําละลายในการสกัดสารจากพืชจึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากเพราะถ้าใช้ตัวทําละลายต่างชนิดกัน กลุ่มของสารที่สกัดได้ก็จะ
ต่างกันด้วย (sales et al.., 2012) ในการวิจัยคร้ังนี้คณะผูว้ิจัยได้เลือกสารละลายบัฟเฟอร์เป็นตัวทําละลายท่ีใช้สําหรับสกัดสารจาก
พืชตัวอย่างเนื่องจากสารกลุ่มหลักท่ีต้องการคือสารกลุ่มโปรตีนและเพปไทด์ แต่ท้ังนี้อาจจะมีสารประกอบอินทรีย์กลุ่มอ่ืนที่อาจถูก
สกัดออกมาด้วย และอาจส่งผลรบกวนต่อฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทําการตรวจสอบพฤกษเคมี
เบื้องต้นของสารกลุ่มหลักๆ ท่ีมีรายงานพบว่า มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส ได้แก่ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์กลุ่มฟีนอลิกกลุ่ม
เทอร์พีนอยด์กลุ่มอัลคาลอยด์ และกลุ่มแอนทราคิวโนน ซ่ึงจากผลการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดหยาบท่ีได้พบว่า
สารสกัดจากตัวอย่างพืชทุกชนิดพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบ แต่ไม่พบสารกลุ่มอื่น ท้ังนี้เนื่องจากอัลคาลอยด์เป็น
สารอินทรีย์ท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ซ่ึงไนโตรเจนในโมเลกุลของอัลคาลอยด์นั้นได้จากกระบวนการเมทาบอลิซึมของกรด              
อะมิโน และอะตอมของไนโตรเจนดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างของอัลคาลอยด์สามารถจับกับโมเลกุลของสารชนิดอ่ืนที่มีไนโตรเจน
เป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกันได้ (Fester, 2010) เช่นสารอัลคาลอยด์สามารถเกิดพันธะและจับกับโมเลกุลโปรตีนได้ ทําให้การ
สกัดโปรตีนนั้นจะได้สารกลุ่มอัลคาลอยด์เสมอ และจากขั้นตอนการเตรียมสารสกัดในงานวิจัยคร้ังนี้ไม่สามารถแยกสารอัลคา
ลอยด์กับโปรตีนออกจากกันได้ จึงทําให้ตรวจพบสารคัลคาลอยด์ในสารสกัดหยาบโปรตีนที่ได้และมีความเป็นไปได้ว่าสาร
กลุ่มอัลคาลอยด์ดังกล่าวอาจจะมีผลต่อฤทธิ์การยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสเช่นกัน ตามท่ีมีรายงานพบว่า สาร
กลุ่มอัลคาลอยด์หลายชนิดมีฤทธิ์ทางชีวภาพ และยังถูกนํามาใช้เพ่ือสังเคราะห์เป็นยารักษาโรค และอัลคาลอยด์บางชนิดมี
ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ (Liang,Wang, Chen, 2015) และบางชนิดยับย้ังเอนไซม์แอล
ฟ่าอะไมเลสจากเชื้อราได้ (Tintu et al., 2012) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการนําส่วนต่างๆของพืชบางชนิดมาสกัดด้วยสารละลายบัพเฟอร์จะได้สารสกัดหยาบโปรตีนจากพืชทั้งหมด 
22 ชนิด ซ่ึงสารสกัดท่ีได้ส่วนมากมีฤทธิ์สามารถยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ ยกเว้นสารสกัด
ของลูกกระดอม และลูกตําลึงสุก พบว่า ท่ีความเข้มข้นที่ทําการทดสอบ (0.250 mg/ml) สารสกัดจากลูกกระดอม และลูก
ตําลึงสุกไม่มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสในขณะที่สารสกัดหยาบจากเมล็ดเงาะมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่า               
อะไมเลสได้ดีท่ีสุดเมื่อนําสารสกัดหยาบจากเมล็ดเงาะมาตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่าสารสกัด
หยาบของเมล็ดเงาะโรงเรียนท่ีตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัวร้อยละ 40-95 มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอล
ฟ่าอะไมเลสได้ดี (IC50 เท่ากับ 0.063mg/ml) ในขณะที่สารสกัดหยาบของเมล็ดเงาะสีทองจะมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะ
ไมเลสได้ดีเมื่อตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัวร้อยละ 0-40 (IC50 เท่ากับ 0.042mg/ml) จากผลการวิจัย
จะพบว่าพืชในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบางชนิดมีแนวโน้มท่ีดีในการนําไปใช้สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้แต่
ท้ังนี้ต้องนําสารสกัดดังกล่าวไปผ่านกระบวนการแยกสารให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อยืนยันสารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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 จากตารางที่ 3 จะพบว่า โปรตีนที่ได้จาการตกตะกอนโปรตีนของสารสกัดหยาบของเมล็ดเงาะโรงเรียนด้วยเกลือ
(NH4)2SO4 อ่ิมตัวร้อยละ 0-40 และ 40-95 ให้ปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกัน แต่ท่ีร้อยละความอิ่มตัว 40-95 โปรตีนที่ได้มี
ฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสดีกว่าโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.063mg/ml ในขณะที่โปรตีนจากสารสกัดหยาบของ
เมล็ดเงาะสีทองนั้นจะตกตะกอนได้ดีท่ีร้อยละความอิ่มตัวของเกลือ (NH4)2SO4 เท่ากับ 0-40 และมีฤทธิ์ยับย้ังกิจกรรม
เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส IC50 เท่ากับ 0.042mg/ml ซ่ึงมีฤทธิ์ดีกว่าโปรตีนที่ตกตะกอนในช่วงความอิ่มตัวร้อยละ 40-95 และ
ดีกว่าโปรตีนจากเมล็ดเงาะโรงเรียน 

สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพซ่ึงรวมไปถึงสารที่มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสที่สกัดได้จากพืชนั้นประกอบด้วยอินทรีย์
หลายกลุ่ม และเนื่องจากสารอินทรีย์แต่ละกลุ่มนั้นจะมีความสามารถในการละลายได้ในตัวทําละลายต่างชนิดกันดังนั้นการเลือกตัว
ทําละลายในการสกัดสารจากพืชจึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากเพราะถ้าใช้ตัวทําละลายต่างชนิดกัน กลุ่มของสารที่สกัดได้ก็จะ
ต่างกันด้วย (sales et al.., 2012) ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูว้ิจัยได้เลือกสารละลายบัฟเฟอร์เป็นตัวทําละลายท่ีใช้สําหรับสกัดสารจาก
พืชตัวอย่างเนื่องจากสารกลุ่มหลักท่ีต้องการคือสารกลุ่มโปรตีนและเพปไทด์ แต่ท้ังนี้อาจจะมีสารประกอบอินทรีย์กลุ่มอื่นที่อาจถูก
สกัดออกมาด้วย และอาจส่งผลรบกวนต่อฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทําการตรวจสอบพฤกษเคมี
เบื้องต้นของสารกลุ่มหลักๆ ท่ีมีรายงานพบว่า มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส ได้แก่ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์กลุ่มฟีนอลิกกลุ่ม
เทอร์พีนอยด์กลุ่มอัลคาลอยด์ และกลุ่มแอนทราคิวโนน ซ่ึงจากผลการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดหยาบท่ีได้พบว่า
สารสกัดจากตัวอย่างพืชทุกชนิดพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบ แต่ไม่พบสารกลุ่มอื่น ท้ังนี้เนื่องจากอัลคาลอยด์เป็น
สารอินทรีย์ท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ซ่ึงไนโตรเจนในโมเลกุลของอัลคาลอยด์นั้นได้จากกระบวนการเมทาบอลิซึมของกรด              
อะมิโน และอะตอมของไนโตรเจนดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างของอัลคาลอยด์สามารถจับกับโมเลกุลของสารชนิดอื่นที่มีไนโตรเจน
เป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกันได้ (Fester, 2010) เช่นสารอัลคาลอยด์สามารถเกิดพันธะและจับกับโมเลกุลโปรตีนได้ ทําให้การ
สกัดโปรตีนนั้นจะได้สารกลุ่มอัลคาลอยด์เสมอ และจากขั้นตอนการเตรียมสารสกัดในงานวิจัยคร้ังนี้ไม่สามารถแยกสารอัลคา
ลอยด์กับโปรตีนออกจากกันได้ จึงทําให้ตรวจพบสารคัลคาลอยด์ในสารสกัดหยาบโปรตีนที่ได้และมีความเป็นไปได้ว่าสาร
กลุ่มอัลคาลอยด์ดังกล่าวอาจจะมีผลต่อฤทธิ์การยับย้ังกิจกรรมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสเช่นกัน ตามท่ีมีรายงานพบว่า สาร
กลุ่มอัลคาลอยด์หลายชนิดมีฤทธิ์ทางชีวภาพ และยังถูกนํามาใช้เพื่อสังเคราะห์เป็นยารักษาโรค และอัลคาลอยด์บางชนิดมี
ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ (Liang,Wang, Chen, 2015) และบางชนิดยับย้ังเอนไซม์แอล
ฟ่าอะไมเลสจากเชื้อราได้ (Tintu et al., 2012) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการนําส่วนต่างๆของพืชบางชนิดมาสกัดด้วยสารละลายบัพเฟอร์จะได้สารสกัดหยาบโปรตีนจากพืชทั้งหมด 
22 ชนิด ซ่ึงสารสกัดท่ีได้ส่วนมากมีฤทธิ์สามารถยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ ยกเว้นสารสกัด
ของลูกกระดอม และลูกตําลึงสุก พบว่า ท่ีความเข้มข้นที่ทําการทดสอบ (0.250 mg/ml) สารสกัดจากลูกกระดอม และลูก
ตําลึงสุกไม่มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสในขณะที่สารสกัดหยาบจากเมล็ดเงาะมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่า               
อะไมเลสได้ดีท่ีสุดเมื่อนําสารสกัดหยาบจากเมล็ดเงาะมาตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต พบว่าสารสกัด
หยาบของเมล็ดเงาะโรงเรียนท่ีตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัวร้อยละ 40-95 มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอล
ฟ่าอะไมเลสได้ดี (IC50 เท่ากับ 0.063mg/ml) ในขณะที่สารสกัดหยาบของเมล็ดเงาะสีทองจะมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์แอลฟ่าอะ
ไมเลสได้ดีเม่ือตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัวร้อยละ 0-40 (IC50 เท่ากับ 0.042mg/ml) จากผลการวิจัย
จะพบว่าพืชในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบางชนิดมีแนวโน้มท่ีดีในการนําไปใช้สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้แต่
ท้ังนี้ต้องนําสารสกัดดังกล่าวไปผ่านกระบวนการแยกสารให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อยืนยันสารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว 
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในเขตมรดกทางธรรมชาติหินล้านปีคีรีวงกต อําเภอปากซอง แขวงจําปาสัก 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายของ
พันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์จากพืช โดยการเดินเท้าเข้าสํารวจพรรณพืชร่วมกับการวางแปลงสํารวจ 3 ขนาด คือ 400 
ตารางเมตร 16 ตารางเมตร และ 1 ตารางเมตรเพื่อเก็บข้อมูลไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้ล้มลุกตามลําดับในระหว่าง
เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2558 พบพืชพรรณทั้งสิ้น 60 วงศ์ 93 สกุล 101 ชนิดโดยพืชท่ีมีความหนาแน่น
สัมพัทธ์ ความถ่ีสัมพัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์และดัชนีความสําคัญสูงสุดคือพิกุลป่า มีค่า 15.98%, 11.31%, 24.83% และ 
52.12 ตามลําดับ จากการสัมภาษณ์ราษฎรในท้องถิ่นพบว่าเป็นพืชที่นํามาใช้ประโยชน์ท้ังหมด 38 วงศ์ 52 สกุล 57 ชนิด 
สามารถจําแนกพืชออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ 4ประเภทโดยพืชบางชนิดใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 
อย่างคือ 1) พืชกินได้ 18 วงศ์ 23 สกุล 26ชนิด 2) พืชสมุนไพร 26วงศ์ 36สกุล 38ชนิด 3) พืชที่ใช้ประโยชน์จากไม้ทํา
บ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ 8 วงศ์ 9 สกุล 10 ชนิด และ 4) พืชที่นํามาใช้ประโยชน์อย่างอื่น 16 วงศ์ 23 สกุล 24 ชนิด 
ส่วนของพืชที่นํามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุดคือลําต้น ในพืชสมุนไพรนั้นพบว่ามีการนํามาใช้รักษาอาการสตรีหลังคลอดบุตร
มากที่สุดและส่วนของพืชกินได้ท่ีใช้ประโยชน์มากที่สุดคือผล 
คําสําคัญ: พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน, เขตมรดกทางวัฒนธรรมล้านปีคีรีวงกตพืชสมุนไพร  
 

Abstract 
 

The purpose of ethnobotanicalstudies at the Ancient Stone KheleeVongkotPakxongDistrict, 
Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic were to investigate ecological, plant diversity 
and utilization of plant. The researcher walked in to explore plants and set 3 sizes of land plots: 400 
square meters, 16 square meters, and 1 square meter in order to collect data on trees, 
shrubs,climbers and herbaceous plantsfrom November 2014 to October 2015. The results revealed 
that there were 60 families, 93 genus, and 101 species of plants. The plant withthe highest relative 
density, relative frequency, relative dominance, and importance value index was Payenadasyphylla 
(Miq.) Pierre with values15.98%, 11.31%, 24.83%,and52.12 respectively. The interview with the people 
in the community revealed that plants used included 38 families, 52 genus, and 57 species.  When 
divided according to their usage, there were 4 types of plants : some of which had more than 1 
usage: 1) edible plants : 18 families, 23 genus, and 26 species 2) medicinal plants :  26 families, 36 
genus, and 38 species 3) plant for construction materials : 8 families, 9 genus, and 10 species and 4) 
plants for other purposes : 16 families, 23genus, and 24 species. The parts of plants that were mostly 
used was the trunk.  As for medicinal plants, they were used the most by women to treat symptoms 
after childbirth. The parts of plants that were used the most are fruits. 
Keywords: ethnobotany, The Ancient Stone KheleeVongkot Natural’s Heritage, herb 
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บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

686

บทนํา 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งอยู่ท่ีใจกลางคาบสมุทรอินโดจีน มีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ท่ัวประเทศ ประกอบไปด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
และป่าผลัดใบ ในด้านสาธารณสุข ประชากรของสปป.ลาวกว่าร้อยละ 80 ได้ดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้พืชสมุนไพรในป่า
(WHO, 2009) เนื่องจากรายได้เฉลี่ยของประชากรอยู่ในเกณฑ์ต่ําจึงไม่สามารถเข้ารับการรักษาโรคโดยวิธีการสมัยใหม่ได้ 
โดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ในถิ่นห่างไกล ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยใช้พืชสมุนไพร
และแพทย์พ้ืนบ้านมาบูรณาการกับการรักษาโดยแพทย์แผนใหม่ จึงกล่าวได้ว่าสมุนไพรพื้นบ้านและแพทย์พ้ืนบ้านเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสปป.ลาวแบบหนึ่ง 
 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านเป็นการศึกษาถึงประโยชน์ของพืชที่ได้มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณทั้งท่ีเป็นอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย ตลอดจนใช้เป็นสัญลักษณ์และความเชื่อต่าง ๆ รวมถึงวิธีการจําแนกแบบ
พ้ืนบ้าน ตลอดจนขั้นตอนการเตรียมและวิธีการใช้พืชนั้นๆ (เต็มและวีระชัย, 2538) ดังนั้น การรักษาโดยใช้พฤกษศาสตร์
พ้ืนบ้านจะทําให้สามารถรวบรวมความรู้ดั้งเดิมของชุมชนที่มีต่อพรรณไม้และสามารถประเมินในเชิงปริมาณได้ว่าชุมชน
นั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพรรณพืชมากน้อยเพียงใดและความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเหล่านี้จะนํามาพัฒนา
ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในปัจจุบัน  
 เขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกต ตั้งอยู่ในที่ราบสูงบอลาเวน (Bolaven Plateau) ซ่ึงเป็นเขตภูเขาไฟที่ดับ
สนิทแล้ว ดินในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง พ้ืนที่นี้
เป็นป่าท่ีสมบูรณ์และสวยมากแห่งหนึ่งของโลก (Bolaven Plateau, 2017) แต่ในปี ค.ศ. 1999 เป็นต้นมาได้มีการตัดไม้
ทําลายป่าในประเทศสปป.ลาวเป็นจํานวนมาก ทําให้พ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศและป่าบริเวณนี้มีจํานวนลดลง (Forest 
Legality Initative, 2017) ส่งผลให้พืชสมุนไพรและความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชในบริเวณนี้สูญหายไปด้วย 
ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชของคนท้องถิ่นไว้เพื่อ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวไม่ให้สูญหายและหาทางอนุรักษ์ทรัพยากรพืชเหล่าน้ันเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่าไม้ในเขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกตและความหลากหลายของ
พรรณไม้รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้จากราษฎรในเขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกต 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

สํารวจและศึกษาพรรณพืชในเขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกต (150°41′42.33N, 106°12′20.85′′E)
โดยวางแปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน  3 แปลง คือแปลงขนาด 400 ตารางเมตร 16 ตารางเมตรและ 1 ตาราง
เมตรเพื่อสํารวจชนิดและจํานวนไม้ยืนต้น  ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก และไม้เลื้อย จํานวน 20 แปลง โดยวิธี purposeful  
sampling (Suri, 2011) และสํารวจลักษณะทางนิเวศวิทยาเพื่อหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่สัมพัทธ์ ความเด่น
สัมพัทธ์และดัชนีความสําคัญของพืชโดยใช้วิธีของอุทิศ (2541) ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2558 โดยทําการสํารวจและเก็บตัวอย่าง 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวจากนั้นบันทึกลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา ถ่ายภาพและเก็บตัวอย่างพืชเพื่อนํามาเป็นตัวอย่างแห้งเก็บไว้ท่ีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และนําตัวอย่างพืชมาตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ท่ีหอพรรณไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วประเมินพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านแบบเร่งด่วน (Rapid EthnobotanyAppraisai : REA) 
จากราษฎรที่เคยเข้าไปเก็บพืชในป่ามาบริโภคจํานวน 20 คน ร่วมกับการตรวจเอกสาร (ธงชัยและนิวัตร, 2544, พงษ์ศักด์ิ
, 2550, ไพฑูรย์, 2546, วีระชัย, 2540, วุฒิ, 2540, ศูนย์พัฒนาตําราแพทย์แผนไทย, 2549, อัปสร, 2553 และเอื้อมพร
และปณิธาน, 2552)  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

687

 
ภาพที่ 1 แสดงท่ีตั้งของเขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกต (www.google.co.th) 
 
ผลการวิจัย 
 ลักษณะทางนิเวศวิทยา 
 จากการศึกษาวางแปลงเพื่อศึกษาความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถ่ีสัมพัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์และดัชนี
ความสําคัญของพรรณไม้พบว่า ในไม้ยืนต้น พืชที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density : RD) ค่าความถี่สัมพัทธ์ 
(relative frequency:RF) ค่าความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominance) และดัชนีความสําคัญของพรรณไม้ (important 
value index : IVI) ท่ีมีค่าสูงสุดคือพิกุลป่า (Payenadasyphylla (Miq.) Pierre) มีค่าเท่ากับ 15.98%, 11.31%, 
24.83%และ 52.12 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
 ในไม้พุ่มและไม้เลื้อยพบว่าพืชที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงที่สุดและความถี่สัมพัทธ์สูงสุดคือกําลังช้างสาร
(PithecellobiumtenueCraib)  มีค่าเท่ากับ 78.57% และ 40.00% ส่วนในไม้ล้มลุกพบว่าพืชที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์
และความถี่สัมพัทธ์สูงที่สุดคือหญ้ารากหอม (Salamonia ciliate (L.) DC.) มีค่า 38.40%และ 44.44%(ตารางท่ี 1) 
 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืช 
 จากการสํารวจพืชในเขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกตพบพืชท้ังสิ้น 59 วงศ์ 92 สกุล 101 ชนิด เมื่อ
ประเมินพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านแบบเร่งด่วนโดยการสัมภาษณ์ราษฎรเกี่ยวกับการนําพืชมาใช้ประโยชน์พบพืช 38 วงศ์ 52
สกุล 57 ชนิดแยกตามวิสัยได้เป็น ไม้เถา (climber:C) 5ว งศ์ 6 สกุล  7 ชนิด หมากหรือปาล์มท่ีลักษณะเลื้อยพัน 
(climbing palm : CP) 1 วงศ์ 1 สกุล  2 ชนิดไม้ล้มลุก (herb : H) 6วงศ์ 8สกุล  9 ชนิดไม้เถาล้มลุก (Herbaceous 
climber : HC) 1 วงศ์ 1 สกุล  1 ชนิดหมากหรือปาล์ม (palm : P) 1 วงศ์ 1 สกุล  1 ชนิด ไม้พุ่ม (shrub : S) 8วงศ์ 11
สกุล 11 ชนิดไม้ต้นขนาดเล็ก (shrubby tree : ST) 3วงศ์ 3สกุล 3 ชนิดไม้ต้น (tree : T) 19วงศ์ 20สกุล  22 ชนิดไม้พุ่ม
ขนาดเล็ก (undershrub : US) 1 วงศ์ 1 สกุล  1 ชนิด (ตารางที่ 2) 
 พืชทั้ง 57 ชนิดนี ้สามารถจําแนกตามการใช้ประโยชน์ได้ 4 ประเภท โดยพืชบางชนิดสามารถนํามาใช้ประโยชน์
ได้มากกว่าหนึ่งประเภทคือ  

1. พืชอาหาร 18 วงศ์ 23 สกุล 26 ชนิด ส่วนที่นํามาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือผล นิยมนํามารับประทานเป็น
ผลไม้ รองลงมาคือส่วนของใบอ่อน ยอดอ่อน โดยจะนํามาบริโภคเป็นผักสด (ตารางที่ 1) 

2. พืชสมุนไพร 26 วงศ์ 36 สกุล 38 ชนิดโดยส่วนที่นํามาใช้ประโยชน์คือใบ รองลงมาคือลําต้น สรรพคุณของ
สมุนไพรที่นํามาใช้ในการรักษาโรคมากที่สุดคือยาบํารุงสตรีหลังคลอดบุตร (ตารางที่ 1) 

3. พืชที่ใช้ประโยชน์จากไม้ทําบ้านและเครื่องเรือน 8 วงศ์ 9 สกุล 10 ชนิด (ตารางที่ 1) 
4. พืชที่ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 16 วงศ์ 23 สกุล 24 ชนิด โดยส่วนที่นํามาใช้มากท่ีสุดคือลําต้น โดยนํามาใช้

เป็นเชื้อเพลิง (ตารางที่ 1) 
 
 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาในเขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกตสันนิษฐานว่าป่าบริเวณนี้เป็นป่า
ดิบแล้งเนื่องจากเรือนยอดชั้นบนพบต้นกระบากซึ่งเป็นพรรณไม้ท่ีใช้เป็นดัชนีทางสังคมของพืชในเรือนยอดชั้นบนของป่า
ดิบแล้ง นอกจากนี้ยังพบเฉียงพร้านางแอ กระบก ส้มกบ มะกอก คอแลนและหว้า ซ่ึงเป็นไม้ดัชนีของป่าดิบแล้งเช่นกัน 
(อุทิศ, 2541) 
 เม่ือพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพืชพบว่าราษฎรในเขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกตรู้จักและนําพืชมาใช้
ประโยชน์ร้อยละ 56.43 ในขณะที่เพียงใจ (2552) ได้สํารวจพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในเขตหนองช้างนอน อําเภอโคกสําโรง 
จังหวัดลพบุรีซ่ึงเป็นป่าดิบแล้งพบพืชทั้งหมด 48 วงศ์ 110 ชนิด เม่ือศึกษาการใช้พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านพบว่า มีการ
นํามาใช้ประโยชน์ 42 วงศ์ 87 ชนิด คิดเป็น 79.09 เปอร์เซ็นต์ของพืชท้ังหมด 

เม่ือเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากพืชระหว่างราษฎรไทยกับสปป.ลาว พบว่า มีท้ังความเหมือนและความ
แตกต่างโดยพบว่าในพืชกินได้มีพืชที่นํามาบริโภคคล้ายกับประเทศไทย 4 วงศ์ 5 สกุล 6 ชนิด ได้แก่ นมวัว ชะมวง 
เต่าร้าง ข่าป่า ข่าคมและกระทือดง (ไพฑูรย์, 2546) ในพืชสมุนไพรพบว่ามีพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคเหมือน
ประเทศไทย 3 วงศ์ 4 สกุล 4 ชนิด ได้แก่ พุดป่า ขะย่อมหลวง สาบเสือและกระเบา (วุฒิ, 2540 และพงษ์ศักด์ิ, 2550)
ส่วนพืชที่ใช้ประโยชน์จากไม้ในการทําบ้านและเคร่ืองเรือนพบพืชที่นํามาใช้ประโยชน์เหมือนกันเพียง 2 วงศ์ 2 สกุล 2 
ชนิด คือเฉียงพร้านางแอ และมะพอก และพืชที่นํามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นพบพืชที่นํามาใช้ประโยชน์เหมือนกัน 3 วงศ์ 3 
สกุล 3 ชนิด ได้แก่ คราม กระบก และเฉียงพร้านางแอ (วีระชัย, 2540) ดังนั้น จะเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการ
สังเกตและการปฏิบัติหลายร้อยปี ทําให้มีการสั่งสมและพัฒนาภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างหลากหลาย (วิฑูรย์, 2540) 
แต่เนื่องจากการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชจะเป็นไปในลักษณะบอกต่อๆ กันจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่มี
การจดบันทึกไว้จึงมีผลกระทบต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์จากพืชเป็นอย่างมาก 
(Huang et al., 2016) ดังนั้น จึงควรที่จะนําพืชสมุนไพรเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์ในพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพืช
ในป่าเพื่อให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของพืชและช่วยกันอนุรักษ์องค์ความรู้และพืชเหล่าน้ันให้คงอยู่ในชุมชนต่อไป 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF) ความเด่นสัมพัทธ์ (RD0) และดัชนีความสําคญัของ  

พรรณไม้ในเขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พรรณไม้ RD (%) RF (%) RD (%) IVI พรรณไม้ RD (%) RF (%)
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้เถา 
พิกุลป่า 15.28 11.31 24.83 52.12 กําลังช้างสาร 78.57 40.00
กระเบา 12.78 7.54 23.47 43.79 นมวัว 3.57 13.33
หว้า 7.03 7.54 18.87 33.41 พลูเขียว 5.95 13.33
เสม็ดแดง 7.67 8.48 8.84 24.99 พุดป่า 3.57 13.33
กันเกรา 9.27 9.43 0.22 18.91 เข็มป่า 2.38 6.67
โรกแดง 5.11 3.77 7.30 16.19 ย้ัง 2.38 6.67
ลําดวนป่า 4.79 3.77 4.29 12.85 เหมือดแก้ว 3.57 6.67
ก่อหยุม 3.51 5.66 2.01 11.18        
จันดอย 6.71 0.94 2.13 9.79 ไม้ล้มลุก     
กระบูนบก 1.92 5.66 0.36 7.93 หญ้ารากหอม 38.40 44.44
กระบก 3.20 2.83 1.08 7.11 ผักควา 38.40 33.33
ประดงต้น 2.24 3.77 0.65 6.66 ขอบชะนางต้น 15.36 11.11
ก่อนก 2.56 2.83 1.17 6.55 เร่ว 7.68 11.11
กระโดงแดง 5.11 0.94 0.47 6.52        



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ก่อขี้หมู 1.60 3.77 0.66 6.03        
มะกอกป่า 1.28 3.77 0.79 5.84        
เฉียงพร้านางแอ 1.60 3.77 0.38 5.75        
มะพอก 1.92 1.89 0.82 4.62        
มะขามโคก 0.96 1.89 1.06 3.90        
คอแลน 0.96 2.83 0.04 3.83        
กระบาก 0.64 1.89 0.14 2.66        
ตะไคร้ต้น 0.64 1.89 0.05 2.58        
ประดู่น้ํา 0.96 0.94 0.24 2.14        
หมีเหม็น 0.64 0.94 0.09 1.67        
จวงหอม 0.64 0.94 0.03 1.61        
มะขามป้อมดง 0.32 0.94 0.02 1.28        

 
ตารางที่ 2 แสดงการใช้ประโยชน์จากพืชของราษฎรในเขตมรดกทางธรรมชาติล้านปีคีรีวงกต ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้ืนเมือง

ไทย 
วิสัย ประเภท การใช้ประโยชน์ 

อ ส บ อ่ืน ๆ 

Acanthaceae               
1.BarleriastrigosaWilld. สังกรณี US   √     ทั้งต้นแก้ปวดหลัง 
2.Spondiaspinnata (L.f.) Kurz มะกอกป่า T √ √     ผลใส่ส้มตํา แจ่ว แกงป่า ต้มยํา 

ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด  
ใบ รักษาอาการไอ ท้องผูกเนื้อไม้ 
รักษากามโรค 

Annonaceae               
3. UvariarufaBlume นมวัว C √ √     ผลรับประทานเป็นผลไม้  

ลําต้น แก้กระเพาะ บํารุงสตรีมีครรภ์ 

Apocynaceae               
4. AlyxiareinwardtiiBlume ชะลูด C   √     ลําต้นแก้เส้นเอ็น 
5. 
HolarrhenacurtisiiKing&Gamb
le 

พุดป่า S   √     ลําต้นแก้อาหารผิดสําแดง 

6.Rauvolfiacambodiana 
Pierre ex Pitard. 

ขะย่อมหลวง S   √     ลําต้นแก้ไข้ 

Barringtoniaceae               
7. Barringtonia sp. จิกหอม T   √     ลําต้นรักษาโรคกระเพาะ 
Betulaceae               
8. Betula sp. กําลังเสือโคร่ง T   √     ใบบํารุงกําลัง 
Caprifoliaceae               
9. Lonicera japonicaThunb.  สายน้ําผ้ึง ExC   √     ลําต้นรักษาโรคกระเพาะ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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10.SambucusjavanicaReinw. 
Ex Blume 

สะพ้านก๊น S   √     รากรักษาโรคตับ 

Celastraceae              
11. Salaciaverrucosa Wight กําแพงเก้าชั้น C   √     ลําต้นเป็นยาระบาย ยาบํารุง 
Chrysobalanaceae               
12. ParinarianamenseHance มะพอก T √     √ ผลรับประทานเป็นผลไม้ ไม้ ทําฟืน 
Combretaceae               
13.Terminaliacalamansanai 
Rolfe 

สกุณี T     √ √ ไม้ทําบ้าน เคร่ืองเรือน เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ทําฟืน 

Commelinaceae        
14.AmischotolypeirritansRidl. หญ้าปราบ

แดง 
H   √     ลําต้นแก้ไอ 

Compositae               
15. Chromolaenaodoratum 
(L.) R.M. King &H.Rob. 

สาบเสือ ExH   √     ใบห้ามเลือด 

Cyperaceae               
16.Carex sp. หญ้าคมบาง H   √     ทั้งต้นรักษาโรคกระเพาะ 
Dipterocarpaceae               
17.AnisopteracostataKorth. กระบาก T     √ √ ไม้ใช้ทําบ้าน เคร่ืองเรือน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ใช้ทําฟืน 
Ebenaceae               
18.Diospyros sp.. จันดอย T   √     ใบแก้ลมวิงเวียน 
Euphorbiaceae               
19. BischofiajavensisBlume ประดู่น้ํา T √  √   ยอดรับประทานเป็นผักสด 

 ไม้ ใช้ทําฟืน 
Fabaceae               
20. Bauhinia binata Blanco แสลงพัน S   √   √ ลําต้นและใบ แก้ปวดศีรษะ  

ใบ ใช้มวนบุหร่ีสูบ 
21. Alysicarpusvaginalis (L.) 
DC. 

หญ้าปล้อง
หวายแดง 

S   √     ลําต้นรักษาอาการตับแข็ง 

22. 
DalbergiadarlacensisP.H.Ho&
Niyomddham 

มะขามเครือ C   √     รากลําต้น บํารุงร่างกาย 

23. Indigoferatinctoria L. คราม ExS       √ ทั้งต้นใช้ย้อมผ้า 
Fagaceae               
24.Castaneaargyrophylla 
King ex Hook.f. 

ก่อหยุม T     √ √ ไม้ทําบ้าน เคร่ืองเรือน เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ทําฟืน 

25.Lithocarpusbennettii(Miq.) 
Rehder 

ก่อหมู T √   √ √ ผลรับประทานได้ 
 ไม้ ทําบ้าน เคร่ืองเรือน เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ทําฟืน 

26. Lithocarpuspolystachyus 
(A.DC.) Rehder 

ก่อนก T     √ √ ไม้ทําบ้าน เคร่ืองเรือน เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ทําฟืน 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้ืนเมือง

ไทย 
วิสัย ประเภท การใช้ประโยชน์ 

อ ส บ อ่ืนๆ 

Flacourtiaceae        
27.Hydnocarpuswrayi King กระเบา T   √   √ ลําต้นรักษาอาการฟกช้ํา บวม  

แก่น รักษาโรคกระดูกและข้อ  
ไม้ ทําฟืน 

Gentianaceae        
28. FagraeafragransRoxb. กันเกรา T √     √ ผลรับประทานได้  

ไม้ ทําฟืน 
 
 

31.IrvingiamalayanaOliv.ex 
A.W. Benn. 

กระบก T √ √ √ √ เมล็ดรับประทานได้  
เนื้อไม้ รักษาอาการฟกช้ํา  
ไม้ทําเคร่ืองเรือน ทําถ่าน 

32. 
Neocinnamomumcaudaturn
Kosterm. 

จวงหอม T   √   √ เนื้อไม้แก้ไข้ทําฟืน 

Lauraceae              
33.Litseacubeba (Lour.) Pers. ตะไคร้ต้น ST   √   √ เปลือกและใบรักษาอาการอาหาร 

ไม่ย่อย แก้ท้องผูก เจ็บท้องน้อย 
เบาหวาน 
 ไม้ ทําฟืน 

Lentibulariaceae               
34.Utriculariabifrida L. สร้อย

สุวรรณา 
AqH   √     หัวรับประทานได้ 

Moraceae              
35.Morus sp. หม่อนป่า ExST √      ผลรับประทานได้ 
Melastomataceae               
36.OsbeckiastellataBuch.-
Ham. Ex Ker Gawl. 

เอ็นอ้า S √ √     ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด ใบหรือ
ผล เป็นยาระบาย แก้ไข้ แก้กระหายน้ํา 
ไม้ บํารุงร่างกาย 

Myrtaceae        
37.Syzygiumcumini (L.) Skeels หว้า T √       ผลรับประทานได้ 
38.Syzygiumgratum (Wigth) 
S.N. Mitra var. gratum 

เสม็ดแดง T √ √     ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด 
 ใบ ใช้ทําความสะอาดบาดแผล 

Palmae        
39. CalamusdiepenhorstiiMiq หวายขม CP √       ยอดอ่อนรับประทานได้ 
40. Calamus sp. หวายเหลี่ยม CP   √     ลําต้นราก เป็นยาเย็น  

รากและใบ รักษาโรคกระเพาะ 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้ืนเมือง

ไทย 
วิสัย ประเภท การใช้ประโยชน์ 

อ ส บ อ่ืนๆ 
41.CaryotabacsonensisMagal
on 

เต่าร้าง P √ √   √ ยอดอ่อนรับประทานได้  
ใบ รักษาโรคประสาท  
ใบ ใช้มุงหลังคา ห่อของ 

Pandanaceae               
42. PandanuscapusiiMartelli เตยน้ํา S  √ √   ผลรักษาโรคเบาหวาน  

ใบ ใช้ทําเสื่อ ฝาบ้าน หมวก 

Polygonaceae               
43.Persicariachinensis (L.) 
H.Gross 

เอ้ืองเพ็ดม้า S   √     รากใบ รักษาโรคนิ่ว 

Rhizophoraceae               
44.Caralliabrachiata(Lour.) 
Merr. 

เฉียงพร้า 
นางแอ 

T     √ √ ไม้ทําบ้าน เคร่ืองเรือน ทําฟืน 

Rosaceae               
45.RubusalceifoliusPoir. ไข่ปูใหญ่ H √     √ ยอดอ่อนผล รับประทานได้ 

 ใบ ใส่เหล้าขาวทําให้มีสีเขียว 
Rubiaceae               
46.Greeneacorymbosa (Jack.) 
K. Schum. 

เข็มป่า S √ √   √ ผลรับประทานได้ 
ลําต้น แก้ไข้  
ดอกไม้ ใช้บูชาพระ 

47.Hydnodictonorixense(Rox
b.) Mabb. 

ส้มกบ T √ √ √ √ ใบอ่อนรับประทานได้  
ราก แก้ปวดท้อง รักษาอาการ
ตานขโมย ไม้ ทําเคร่ืองเรือนเครื่องใช้
ทําฟืน 

Sapindaceae               
48.AllophylussootepensisCrai
b. 

ต่อไส้ S √ √   √ ยอดอ่อนใบอ่อน รับประทานได้ 
 ราก เนื้อไม้ ใช้กับสตรีที่อยู่ไฟ 

49.NepheliumhypoleucumKu
rz 

คอแลน T √     √ ผลรับประทานได้  
ไม้ ทําฟืน 

Sapotaceae        
50.Payenadasyphylla (Miq.) 
Pierre 

พิกุลดง T √     √ ผลรับประทานได้ 
 ไม้ ใช้ทําฟืน 

Smilacaceae        
51. Smilax corbulariaKunth  
subsp. corbularia 

ข้าวเย็นเหนือ C √ √     ผลรับประทานได้ 
เถา รักษาโรครูมาติสซึม หัว รักษา
อาการปวดเจ็บตามข้อกระดูก 

52. Smilax ovalifoliaRoxb. เถาวัลย์ยั้ง C √ √     ใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด  
ใบ รักษาโรคริดสีดวงจมูก 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย เกศินี บุญเฟองฟู, วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ 
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย สุภาพร สาระโอด, ถรินันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ, มาดิน เฮงตระกูล, ฤดีวรรณ ยิง่ยง 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาในรานคาปลีก: กรณศึีกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและการทํานา
อินทรียแบบดั้งเดมิ ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล, เลิศชัย จติรอาร ี

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้ืนเมือง

ไทย 
วิสัย ประเภท การใช้ประโยชน์ 

อ ส บ อ่ืนๆ 

Urticaceae               
53. Pouzolziahirta (Blume) 
Hassk. 

ขอบชะนาง
ต้น 

HC   √     รากเนื้อไม้ แก้ท้องอืด 

Zingiberaceae               
54.Alpiniamalaccensis 
(Burm.) Roscoe 

ข่าป่า H √ √     ดอกอ่อนรับประทานเป็นผัก 
ลําต้นใต้ดิน ใช้ปรุงอาหาร  
ใบ ใช้อบสตรีหลังคลอดบุตรรักษาปาก
มดลูก 

55. Alpiniazerumbet (Pers.) 
Brutt& R.M. Sm. 

ข่าคม H √ √     ต้นอ่อนลวกรับประทานกับน้ําพริก ใบ 
ใช้อบสตรีหลังคลอดบุตร 

56. AmomumvillosumLour. 
var. Xanthioies 

เร่ว H √ √     หน่ออ่อนรับประทานได้  
ใบ ใช้อบสตรีหลังคลอดบุตร 

57.Hedychiumcoronarium J. 
Konig 

มหาหงส์ H  √   √ หัวรักษาอาการอาหารไม่ย่อย โรคนิ่ว 
และตกชาว  
ดอก ใช้บูชาพระ 

หมายเหตุ 
 อ = พืชอาหาร  ส = พืชสมุนไพร  บ = พืชท่ีใช้ประโยชน์จากไม้ทําบ้านและเครื่องเรือน 

อ่ืน ๆ = พืชที่ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 
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เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจายสินคาประเภทช็อคโกแลต: กรณีศึกษา 
บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย ณัฐวฒิุ วัฒนพานิช, พิชญณี ตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล, ทักษญา สงาโยธิน 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560


