การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุ
ชาการระดั
าการระดั
จิ ัยบรํชาติ
าไพพรรณี
ครั้งที่ 11
วิชบาการระดั
วครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี
ครั้งที่ 11
การประชุมมวิวิชการประชุ
บมชาติ
วชาติ
จิ ัยรํวาไพพรรณี
มวิชบมาการระดั
ชาติ
มหาวิฏฏทกลุ
ยอราชภั
กลุ้งครั
่มทีศรี
อยุ่ 8ธ19-20
ยา ครั
่ 8 ธั19-20
วาคม 2560
และงานประชุ
มวิชและงานประชุ
าการระดั
บชาติ
หาวิมหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
19-20
นวาคมธัน2560
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติ
ทบยาลั
ยราชภั
กลุยาลั
มมศรีศรี
ยุอธยุยาธฎยา
ครั
่ 8้งที
ธั้งนทีวาคม
2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร
(
36)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
มวิชาการระดั
บชาติ
าไพพรรณี ครั
การประชุการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ
วจิ ัยวจิ รํัยารํไพพรรณี
ครั้ง้งทีที่ 11่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

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

PROCEEDINGS
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

รายงานสืบเนื่องจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับบสิชาติ
ิจาัยย รํสินาคไพพรรณี
ครั: ้งที่ 11
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคาในล็ว
อคจ
าประเภทช็อคโกแลต
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยและนวั
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารํตากรรม
ไพพรรณี ครบ 113 ป
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟาแปรรูป
่อมหาวิ
ขับเคลืท่อยาลั
นประเทศไทย
4.0”
และงานประชุมวิชาการระดั
บ
ชาติ
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ครั้งที่ 8
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอนมจัศรี
งหวัดอจันยุทบุธรยา
ี
พศวัต สุขสบาย
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวั
ตโดยกรรมเพื
่อนประเทศไทย
4ริโภค
แนวทางในการพั
ฒนาผลิต่อ
ภัณขั
ฑเบ
ห็ดเคลื
นางฟาแปรรู
ป ตามความตองการของผูบ4.0”
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560

มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

จัดโดย...
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราภัฏฏพระนครศรีอยุยุธธยา
ยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
การประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
ว
จ
ิ
ย
ั
รํ
า
ไพพรรณี
ครั้งที่ 11
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม
......................................................................................................................................................................................................................................................

2560

................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................
สารบัญ (ตอ)

ถอยแถลง

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)

หนา

การประชุมวิชาการระดั
วิจายัยสิรํนาคไพพรรณี
ครั้งที่: 11
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินบ
คาชาติ
ในล็อคจ
าประเภทช็อคโกแลต
กรณีศึกษา บริษัทายวั
จํากัด
เนื่องในวโรกาสคล
จพระนางเจ
“การพั
การพัNN&KY
ฒนพระราชสมภพสมเด็
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม ารําไพพรรณี ครบ 113 ป
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
และงานประชุ
มเพื
วิกชษาเพิ
ชาติ
ราชภั
ฏกลุ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจํามหาวิ
หนายน้ําท
พริยาลั
กเห็4.0”
ดยนางฟ
าแปรรู
ป มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
่อาการระดั
ขั่มบชเคลื
่อบนประเทศไทย
ของโรงเรีฒยนบ
านโปงน้ําจรอัยนและนวั
ตําบลโปงต
น้ํากรรมเพื
รอน อําเภอโป
รอน ่อจังนประเทศไทย
หวัดจันทบุรี
“การพั
การพั
นางานวิ
่อขังบน้ําเคลื
4
4.0”
โดย พศวัต สุขสบาย
วันที่ 19- 20
ธันวาคม 2560
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มยาลั
สิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ยยราชภั
ฏรํมาพระเกี
จังหวัง ดจังจัหวันดทบุ
รี รี
เพื่อการจัดมหาวิ
จําณหนหอประชุ
ายทของโรงเรี
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตํไพพรรณี
าบลมาบไพ
เภอขลุ
จันทบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
สถาบันวิจัยและพัฒของธุ
นารกิมหาวิ
ยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี
จคาปลีท
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังก สันทัด
ครั้ ง ที่ 11 เนื่ องในวโรกาสคล ายวัโดยนพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป และงานประชุม วิ ช าการ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั
ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 “การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
บริษัท XYZ จํากัด
4.0” ระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม
2560วงศซึจัน่งทรจัดเปนประจําทุกป เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
โดย วัชรพล
ปรุงกระบวนการเพื
พลาดในการตรวจนั
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ เปน เจ า ภา
พระบรมราชินีในรัชกาลทีการปรั
่ 7 บและป
นี้เปนปพ่อลดความผิ
ิเศษที่ทดางมหาวิ
ทยาลับยสิราชภั
ฏ รําไพพรรณี
ภาพหลัก รวมกับ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุโดย
ธยาถิรนัจันดทงานประชุ
ทิวาราตรีวิทยมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุมศรีอ ยุธยา ครั้งที่ 8
พฤติช
กรรมการซื
้อและการตั
ดสินอใจของผู
ซื้อที่มีตอทผลิยาลั
ตภัณยฑราชภั
จากตนกกของธุ
กิจชุอมยุ
ชนธยา ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิ
าการระหว
างเครื
ขายมหาวิ
ฏกลุมรศรี
จังหวัดจันทบุรี
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํ
ทําชวนพบ
วิจัยรวเอีมกั่ยวสานุ
นระหว
โดย
รักษ างเครือขายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานสู วิ จั ยสาธารณชนการศึโดยกิ
จ กรรมที
่ จัด ขึ้นหารจั
ประกอบด
การบรรยายพิ
ท รงคุณ วุฒิ การนํ าเสนอ
กษาบทบาทผู
นําในการบริ
ดการเศรษฐกิวจยชุมชน
อําเภอพระนครศรีเอศษจากผู
ยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย แบบโปสเตอร
และนิทรรศการแสดงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยยา ทั้ง 5
โดย แสงจิตต ไตแสง
แหง และคณะตางๆ จากมหาวิ
ทยาลั
รําไพพรรณี ตลอดจนนักวิจัยรุนใหม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผล
สรรพสามิ
ตใหมยกับราชภั
การบริฏ
โภคของคนไทย
ไมพุม
ที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุโดยมอุวิบชลาการระดั
บชาติครั้งนี้ จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อความตพร
องการซื
คา ในร
านคกาปลี
กรณีศึกษา จัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธ
าธารณชน
ารณชน
อมส้อสิงนเสริ
มผลั
ดันก: ผลงานวิ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
พัฒนาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุ
ภาพเพื
่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0 ตอไป
โดย อัณ
ญชลี
เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ชวสดิยศาสตราจารย
ดร.สุรียมาศ สุขกสิ
โดย ดวงรัตนผูสวั
์มงคล

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
มวิชาการระดั
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าไพพรรณี ครั
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วจิ ัยวจิ รํัยารํไพพรรณี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทและงานประชุ
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สารบัญ (ตอ)

การประชุมวิชาการระดับPROCEEDINGS
ชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคล
ายวัจัยนพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารํครบาไพพรรณี
ครบ 113 ป หนา
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี
113 ป
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
และงานประชุมวิชาการระดั
บชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
“การพัฒนางานวิ
จ“การพั
ัยบริการพั
และนวั
ขับเคลื่อตนประเทศไทย
4.0
กรณีศึกษา
ษัท NN&KYตกรรมเพื
จํากัด
ฒนางานวิ
จัย่อและนวั
กรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
วันทีกษาเพิ
่ ่อขั1920่อนประเทศไทย
ธันดวาคม
2560ดนางฟาแปรรูป
แนวทางการศึเพื
่มบชเคลื
องทางการจั
จําหนายน้ําพริกเห็4.0”
นโปงน้ํารฏอนรําตําไพพรรณี
บลโปงน้ํารอน อําจัเภอโป
งหวัดรจัี นทบุรี
มหาวิของโรงเรี
ทยาลัยนบยาราชภั
งหวังน้ดํารจัอนนจัทบุ
โดย พศวัต สุขสบาย
-----------------------------------------------แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค

มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
คณะกรรมการฝายจัดการประชุกรอบแนวคิ
มวิชาการระดั
บชาติแอปากอิ
ละกองบรรณาธิ
การ
ดการสื่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิกส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดั
บชาติวิจัยรําไพรรณี ครั้งที่ 11
โดย บัลลังก สันทัด
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ทยาลัยงราชภั
ฏกลุ
ศรีอยุมาประยุ
ธยา กครั
ที่ ศ8ึกษา
การปรับมหาวิ
ปรุงเสนทางการขนส
โดยใช TSP
และมVRPTW
ตใช้งกรณี
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
หนวยงานรวมจัดประชุมวิชาการ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
เจาภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัยานยนต
ฒนา มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิ
ราชภั
โดย ถิรนัทนยาลั
ท ทิวยาราตรี
วิทฏ
ย กลุมศรีอยุธยา
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดั
บชาติ
ละกองบรรณาธิ
การ
โดย ชวนพบ
เอี่ยแวสานุ
รักษ
กษาบทบาทผูครั
นํา้งในการบริ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรํการศึ
าไพพรรณี
ที่ 11หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิโดยทยาลั
ยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
แสงจิตต ไตแสง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี)สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ประธานกรรมการ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ผูชวยศาสตราจารย ไวกูณฑ ทองอราม โดย อัญชลี เยาวราช
อธิการบดี
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
บรรณาธิการ/ กรรมการ
จังหวัดสุรินทร
พงษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
ผูอํานวยการสถาบั
นวิจัยและพัฒนา
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

กรรมการและกองบรรณาธิการ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยทุกคณะ โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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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าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
การประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
ว
จ
ิ
ย
ั
รํ
า
ไพพรรณี
ครั้งที่ 11
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ชาติยราชภั
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กลุ้ง่มทีศรี
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สารบัญ (ตอ)

คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดัPROCEEDINGS
บชาติและกองบรรณาธิการ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดั
บชาติ
ิจเนืัย่อรํงในวโรกาสคล
าไพพรรณี
ครั้งที่ 11
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย ว(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 (บุคคลภายนอก)
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
อาจารย ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด ศาสตราจารย ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
พิิเชมธี
ญณี ตีรณากรณ รองศาสตราจารย ดร.พิชนี โพธารามิก
ศาสตราจารย พิเศษ ดร.ยุวัฒน โดย“การพั
วุฒ
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.ชนิตา รัแนวทางการศึ
กของโรงเรี
ษพลเมื
อ
ง
รองศาสตราจารย
ดร.วิชัย แหวนเพชร
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
อาจารย ดร.ดิเรก พรสีมา
นายแพทยวิวัฒน สุพรสวัสดิ์
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
เ
ห็
ด
นางฟ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค
วั
น
ที
่
19
20
ธั
นวาคม
2560ป ตามความต
Professor Dr. Jaywant Singh ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิ
Professor
Dr. Yannis
Georgellis
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนาย ของโรงเรียนวัดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
Dr.Benedetta Crisafulli โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล Dr.Marvyn Boatswain
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิ
เล็กทรอนิกChawdhry
ส (eWOM) กับผลประกอบการ
Dr.John Pereira
Dr.Rahul
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
รองศาสตราจารยอราม อรรถเจดีโดยย บัลลังก สันทัด
รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา
การปรั
งเสนทางการขนส
VRPTW มาประยุกดร.บุ
ตใช กรณี
ศึกษา บุญเกิด
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวั
ตรบปรุปะโคทั
ง งโดยใช TSP
ผูชวและยศาสตราจารย
ญรอด

บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
อาจารย ดร.พงศศรัณย จันยานยนต
ทรชุมกรณีศึกษา : บริษัท XYZ จําผูกัอด ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
รองศาสตราจารย ดร.ดวงใจ
บุ
ญ
กุศล้อและการตัดสินใจของผูรองผู
นวยการสถาบั
นวิจรัยกิจและพั
พฤติกรรมการซื
ซื้อที่มอ
ีตอําผลิ
ตภัณฑจากตนกกของธุ
ชุมชน ฒนา
จังหวัดจัฐนทบุรี
อาจารย ดร.ดวงพร ไมประเสริ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ราภัฏฏพระนครศรี
ออยุยุธธยายาอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภั
พระนครศรี
จังหวัดพระนครศรี
โดย แสงจิ
ต ไตแสง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครั
ฐอินตแปลง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนั
ง
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย อุบล ไมพุม
ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิการสื
ตย่อพสารทางการตลาดที
นาวงศ
รองผู
อํา้อนวยการสถาบั
จัยศและพั
่มีผลตอความต
องการซื
สินคา ในรานคาปลีน
ก:วิกรณี
ึกษา ฒนา
อาจารย ดร.สุขรักษ แซเจีร่ยาน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานครรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ
ทรนทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
การทํานนาอิ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
ินทรสิงหมวง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงกลยุ
รวีทธอํกาารตลาดค
นาจตระกู
ล มชนทาน้รองผู
อําเขตดุ
นวยการสถาบั
นวิจัยและพัฒนา
าปลีกของชุ
ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
อาจารยปรารถนา มณีฉาย โดย ธันย ชัยทร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทําสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี นวิจัยและพัฒนา
อาจารยอธิพัฒน สินทรโกการวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนรองผู
อํานวยการสถาบั
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยประภาวรรณ แพงศรี
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารยปยะ กลาประเสริฐ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารยมนตรี ชิณสมบูรณ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
มวิชาการระดั
บชาติ
าไพพรรณี ครั
การประชุการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ
วจิ ัยวจิ รํัยารํไพพรรณี
ครั้ง้งทีที่ 11่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)
คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิ
การ (ผูทรงคุณวุฒิภายใน)
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
รองศาสตราจารยพรทิพา นิโรจน
รองศาสตราจารยนงนุช วงษสุวรรณ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บ
สินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็
อคโกแลต
: ้ยง
รองศาสตราจารยสุรียพร พานิชอัตรา
รองศาสตราจารย
ดร.ถาวร
ฉิมเลี
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ โดย“การพั
พิชญณี ตีรณากรณ ผูชวยศาสตราจารยทิพยวรรณ ฟูเฟอง
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดผูจําชหน
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรู
ป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณ ออสปอนพั
นธ เพืกษาเพิ
วยศาสตราจารย
ดร.นภดล
แสงแข
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเริญ คังคะศรี โดย พศวัต สุขสบาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ เถียรอ่ํา
ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐวุฒิ ทรัพยอแนวทางในการพั
ุปถัมภ ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ผูธันชวาคม
วาแปรรู
ยศาสตราจารย
อุรพงศ บคัริโนภคธวัลย
2560ป ตามความตองการของผู
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ผูชวยศาสตราจารยเกศินี กูลพฤกษี โดย จักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารย
ธงชัย ศรีเบญจโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
วิเชียรมงคล
ผูชวยศาสตราจารยทัศนัย ขัตติยวงษกรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิ
ผูชวเยศาสตราจารย
มา สิงหธรรม
ล็กทรอนิกส (eWOM)จกัิตบติผลประกอบการ
ผูชวยศาสตราจารยธัญญาณี นิยมกิของธุ
จ รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศิริ สมารักษ
โดย บัลลังก สันทัด
ผูชวยศาสตราจารยนภิ า วงษพิพัฒนการปรั
พงษบปรุงเสนทางการขนสงโดยใช ผูTSPชวและ
ยศาสตราจารย
VRPTW มาประยุวกัชตริใชนทร
กรณีศอรรคศรี
ึกษา วร
บริษัทนXYZ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินาด โกศลานั
ท จํากัด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรัตน สมนึก
โดย วัชรพล วงศจันทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาคนิมติ ร อรรคศรี
วร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริศชนม นิลนนท
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาวุฒิ วานิยานยนต
ชสรรพกรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํอาจารย
ดร.ภูวดล บัวบางพลู
ากัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
อาจารย ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
อาจารย ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
อาจารย ดร.เสาวนีย เจียมจักร จังหวัดจันทบุรี
อาจารย ดร.เชษฐณรัช อรชุน
อาจารย ดร.พรโชค พิชญ อูสมบูรณ โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษอาจารย ดร.หยาดรุง สุวรรณรัตน
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อาจารย ดร.สุพัตรา รักษาพรต การศึ
อาจารย ดร.วิกันยา ประทุมยศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาจารย ดร.ชุตาภา คุณสุข
อาจารย ดร.จิรภัทร จันทมาลี
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
อาจารย ดร.โชติ เนืองนันท
อาจารย ดร.ชีวะ ทัศนา
โดย อุบล ไมพุม
อาจารยกนกวรรณ อยูไสว
อาจารยเอื้อมพร รุงศิริ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
อาจารยปรอยฝน วงศชาวจันท ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานครอาจารยวิไลวรรณ เขตมรคา

โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peerการทํ
Review)
การ (ผูทรงคุณตํวุาฒบลทมอ
ิภายนอก)
านาอินทรียในกองบรรณาธิ
แบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ราภัฏฏพระนครศรี
มหาวิทยาลัยราชภั
พระนครศรีออยุธยุยา
ธยา
รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชรโดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษรองศาสตราจารยจิตติมา อัครธิติพงศ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล
โดย ธันย ชัยทร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ การวิ
รุจิโเมระ
ยศาสตราจารย
บุญสม
คราะหทางการเงินของการลงทุผูนทํชาวสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุดร.วาสนา
รี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิปภา ทิพยประภา
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.วิศษิ ฏ เพียรการคา
อาจารย ดร.วุฒิพงษ แปงใจ
อาจารย ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด

หนา

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บวชาติ
ไพพรรณี
ที่ 11
การประชุ
มวิชการประชุ
าการระดั
บมชาติ
วจิ ัยบรํชาติ
าไพพรรณี
้งัยทีร�่ ำ11
การประชุ
มวิชาการระดั
จิ ัยรํวครัาิจไพพรรณี
ครั้งครัที่ ้ง11
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

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

สารบัญ (ตอ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
ครั้งที่ 11
ผูชวยศาสตราจารยบทความวิ
ดร.จารุวจรรณ
สิงหมวงจากการประชุ
ง การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยผูรําชไพพรรณี
วยศาสตราจารย
ดร.สถาพร ดียหน
ิ่ง า
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
ัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน ธรรมศิริขวัญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปริญญาวุฒิชยั
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บ
สิ
น
ค
า
ในล็
อ
คจ
นคาประเภทช็อคโกแลตดร.วงเดื
:
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร
โรจนพิทักษกุล
ผูาชย วสิยศาสตราจารย
อน ไมสนธิ์
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
นางานวิจัยและนวั
ตกรรมดร.เทพนคร ทาคง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช โดย
พุ“การพั
ฒการพั
วีฒ
อาจารย
พิแก
ชญณ
ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริอาจารย
กเห็4.0”
ดนางฟดร.ณั
าแปรรูปฐพล บัวเปลี่ยนสี
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
วาที่รอยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
อาจารย ดร.กิตติวงศ สาสวด โดย พศวัต สุขสบาย
อาจารย ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
อาจารย ดร.นรินทร กุลนภาดล
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
กประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร.กาสัของธุ
ก เตรกิะจขัคานปลีหมาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง
โดย บัลลังก สันทัด
รองศาสตราจารย ดร.พนิตการปรั
สุภา ธรรมประมวล
ผูชวยศาสตราจารย
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW
มาประยุกตใช กรณีศึกดร.อุ
ษา ไร เงินงอก
บริษจัทจารี
XYZยจํ สาริ
ากัด พันธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมนิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล จุปะมัดถา
โดย วัชรพล วงศจันทร
ผูชวยศาสตราจารยเพียงใจการปรั
เจียบรวิ
ชญกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ทองแผ
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
อาจารย ดร.วาสิตา เกิดผลยานยนต
ประสพศั
อาจารย ดร.สยามล เทพทา
กรณีศกึกดิษา์ : บริษัท XYZ จํากัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
อาจารย ดร.พงศศรัณย จันทรชุม
อาจารย ดร.ดวงพร ไมประเสริฐ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษ ปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชู
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย ดร.กรินจัทร
รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม
งหวัดกาญทนานนท
พระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย ดร.มานะ ขาวเมฆ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง
โดย แสงจิตต ไตแสง
ใหมกลับการบริโภคของคนไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตสรรพสามิ
ิพร พิชตญกุ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสินี นิลแสง
โดย อุบล ไมพุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัณการสื
นภา
สุขลิ้ม
ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สํารเนี
สันติทยาคม
ผูชวยศาสตราจารยวิภาวดี ทูปยะ
านยซีงพอภิ
ีเฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
อัญชลี เยาวราช
ผูชวยศาสตราจารยประภาวรรณโดยแพงศรี
ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนซื่อ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎาการทํ
ความคุ
อาจารยตําดร.ภิ
ั าดิเภอปราสาท
์ กัลยาณมิตร
านาอินนทรีเคย
ยแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอศอํก
อาจารย ดร.รัตนา สีดี จังหวัดสุรินทร
อาจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
อาจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก
อาจารย ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงค โดย ธันย ชัยทร
อาจารย ดร.เลอลักษณ โอทกานนท

อาจารย ดร.ปยะ กลาประเสริ
ฐ ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละอาจารย
การวิเคราะห
ในจังหวัดจันดร.สุ
ทบุรี พจน ทรายแกว
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทชญา มหาขันธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สชุ าดา พงศกิตติวิบูลย
อาจารย ดร.ณัฐา ค้ําชู
อาจารย ดร.อรอุษา พิมพสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา บุณยวานิชกุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เจตนจําลอง
อาจารย ดร.ณัฐภัทร พัฒนา
อาจารย ดร.สมภพ ใหญโสมานัง
อาจารยวัชรพงษ แจงประจักษ
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สารบัญ (ต(Commentators)
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ตร ปะโคทั
ง เนืรายงานสื
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ดจันทบุยรีเกษตรศาสตร
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
อาจารย ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์
ขาราชการบํ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิ
เล็กทรอนิกสานาญ
(eWOM) กับผลประกอบการ
รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
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การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช วิTSP
และ VRPTW
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัภาคโปสเตอร
ชรพล วงศจันทร ภายในงาน (Commentators)
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒใิ หขอเสนอแนะ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุยานยนต
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครั
นรแปลง
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ี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย ดร.พงศศรัณย จันทรชุม
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โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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สันทัดบเสาะหาความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
นทางการขนส
สําหรับนัการปรั
กเรียบนชัปรุ้นงเสประถมศึ
กษาปงโดยใช
ที่ 6 TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
โดย วินัย สวางเรือง
รพล วงศจันทร
การศึกษาป
จจัยโดย
ทีม่ วัีผชลต
อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา วิชาการบริหารการตลาด
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ภาคการศึยานยนต
กษาที่ กรณี
2/2559
ยาลัยจําราชภั
ศึกษา มหาวิ
: บริษัททXYZ
กัด ฏเทพสตรี
โดย ณิโดย
ชชาถิรอนัอนทนอุทิดวาราตรี
ม วิทย
พฤติก่อรรมการซื
สินใจของผูวเตอร
ซื้อที่มชีตอวผลิ
ตภัณฑกลุ
จากต
นกกของธุรกิยจชุนรู
มชน
การพัฒนาสื
การเรีย้อนรูและการตั
บทเรียดนคอมพิ
ยสอน
ม สาระการเรี
วิทยาศาสตร
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สําหรับนักเรียน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ชั้นมัธยมศึ
กษาป
ที่ 1 นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การศึ
กษาบทบาทผู
ช เหล
จัโดย
งหวัดกนกนุ
พระนครศรี
อยุธายาทองสาร
โดย แสงจิานวิ
ตต ชไตาชี
แสง
การพัฒนาสมรรถนะด
พสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาพื้นทีใ่ นเขต
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด
โดย อุบล ไมพุม
โดย หฤทั
ย อนุสสรราชกิจ, วราลี ถนอมชาติ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การศึกษาภาวะผู
นําการเปลี
ราน ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ่ยงนแปลงของผู
เทพมหานคร บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึ
กษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
ทางเศรษฐศาสตร
โดย เคราะห
วิมลพรรณ
ชางคิด ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป
นฐานในรูตําปบลทมอ
แบบคิอํวาซีเภอปราสาท
สตอรี่
จังหวัดสุรินทร
สําหรับนักศึกษาสาขาวิ
โดย โสภิตชตาาเทคโนโลยี
ประพฤทธิพองษุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยทธลลิ
ลธร มะระกานนท
กลยุ
การตลาดค
าปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาศักยภาพด
า
นการวิ
โดย ธันย ชัยทร จยั ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

กรณีศึกษา:
งกัดสํนาของการลงทุ
นักงานเขตพื
ที่การศึในจั
กษาประถมศึ
การวิโรงเรี
เคราะหยทนสั
างการเงิ
นทํา้นสวนสละ
งหวัดจันทบุรี กษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย ลินโดยดาดวงรั
นาคโปย
ตน สวัสดิ์มงคล
คุณลักษณะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
โดย ปรียาภรณ นิลนนท
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
โดย ธนกร ภิบาลรักษ, เชษฐณรัช อรชุน, กนกวรรณ อยูไ สว
ระบบอาจารยที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดย นันทนา แจงสวาง
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตรของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร
โดย เยาวเรศ ใจเย็น

หนา
1
3

13

22
29

39
46
54
62
68
74
79
89

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ
วจิ ัยวจิ รํัยารํไพพรรณี
ครั้ง้งทีที่ 11่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
มวิชาการระดั
บชาติ
าไพพรรณี ครั
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทและงานประชุ
ยาลัยราชภัฎกลุม่มวิศรี
อยุธยา ครับ้งมชาติ
ทีวิ่ ช8าการระดั
19-20
ธันวาคม
ชและงานประชุ
าการระดั
มหาวิ
ทบยาลั
ราชภั
ฏกลุ
มศรีฏกลุ
อยุมธศรียาอยุครั
2560
ชาติ
มยหาวิ
ท2560
ยาลั
ยราชภั
ธยา้งทีครั่ 8้งที่ 8 19-20
19-20ธัธันนวาคม
วาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัPROCEEDINGS
ญ สารบั
(ตอ)ญ (ตอ)

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)
สาขา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
กษาเพิ
อFacebook
งทางการจั
ดจําLive
หนายน้ของนั
ําพริกเห็
ดกนางฟ
แปรรูป เทศศาสตร
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช
โเพื
ปรแกรม
กศึ4.0”
ษา าคณะนิ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โดย พศวัต สุขสบาย
โดย ธนพิสแนวทางในการพั
ิฐ จรัสแสงจิรฒะโชติ
มล สงกระสั
นต, กาญจนา สมพื้น
นาผลิ,ตพรพิ
าแปรรู
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําาไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( ้นทีอํ่ ตํ
เพื่อ่ยการจั
จําณหนหอประชุ
าดยการป
ของโรงเรี
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
า36)เภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุรี
ปญหาทางกฎหมายเกี
วกับดการจั
ชุมยชน
ศึกษาเฉพาะพื
าบลชากไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
โดย กุลปราณี
ศรีใย, ปาจรีย สิงหสุวรรณ, อดิศร กุลวิทติ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โครงการวิจัยปญหาทางกฎหมายที
โดย บัลลัง่เกกี่ยสันวขทัดองกับการบุกรุกพื้นที่ปา: ศึกษาเฉพาะกรณี
ปญหาการบุกรุกเขตรั
กษาพั
วปาเขาสอยดาว
อําเภอสอยดาว
จังหวัดกตจัในช ทบุ
การปรั
บปรุนงธุเสสนัตทางการขนส
งโดยใช TSP
และ VRPTW มาประยุ
กรณีรศี ึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
โดย อดิศร กุลวิทิต, ปาจรีย สิงหสุวรรณ, กุลปราณี ศรีใย, สมปอง ทองมาดี,
โดย วัชรพล วงศจันทร
ณัชชา เมืองสง
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ศิลปะเพื่อการบําบัดยานยนต
ตอการเสริ
างการเห็
คุณจํคาากัในตนเองของผู
สูงอายุ
กรณีมศสร
ึกษา
: บริษัท นXYZ
ด
โดย ถิรธนวั
นันทฒทินวาราตรี
โดย เบญจพร ประจง,
กันภัวยิทย
กรรมการซื
นใจของผู
ีตอผลิาตบลสองพี
ภัณฑจากต่นนอกกของธุ
รกิจชุมาชน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติ
ความอยู
ดมี ีส้อขุ และการตั
ของผูสดูงสิอายุ
: กรณีซื้อศทีึก่มษาตํ
ง อําเภอท
ใหม
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
โดย วิทมา การศึ
ธรรมเจริ
ญ, นิทนัศํานีในการบริ
ย เจริญ
งาม,
รุจิเรข ปราชญากุ
ล
กษาบทบาทผู
หารจั
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธรยา
ความตองการดานตลาดแรงงานของธุ
กิจการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิโดย
จ แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิ
โดย ปรอยฝน วงศตชใหม
าวจักับนการบริ
ท, วินโภคของคนไทย
ิชยา วงศชัย, เอื้อมพร รุงศิร,ิ
โดย อุบล ไมพุม
ณัฐธยาน จิรสุขธันยกร
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การจัดการทองเที่ยวเชิ
างสรรคทในเส
ทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม
รานงซีสร
พีเฟรชมาร
ในกรุนงเทพมหานคร
ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จัโดยงหวัอัญดชลี
จันทบุ
รี
เยาวราช
คราะหฏ
ทางเศรษฐศาสตร
โดย คมพลการวิ
สุวเรรณกู
และคณะ ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แบบดั้งใเดิ
ม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ปจจัยที่มีผลตอการทําวิจัยของอาจารย
นมหาวิ
ทยาลั
ย
จังหวัดสุรินทร
โดย วนิดา พิงสระน
ย ตตา ประพฤทธิพงษ
โดยอโสภิ
การศึกษาพฤติกรรมและความพึ
งพอใจของสตรี
อาสา
ที่มีตอเขตดุ
การให
ารวิชาการ
กลยุทธการตลาดค
าปลีกของชุมชนท
าน้ําสามเสน
สติ บกรุริกงเทพมหานคร
โดย ธั่อนสยงเสริ
ชัยทรมศักยภาพสตรี”
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื

โดย กาญจนา
พรพิมนลของการลงทุ
สงกระสันนตทํ,าสวนสละ
ธนพิสิษในจั
ฐ จรังหวัสดแสงจิ
การวิสมพื
เคราะห้นท, างการเงิ
จันทบุรระโชติ
ี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอีคอมเมิรซของบุคลากรและนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โดย ธัญยธรณ สุนทร, นงลักษณ บุญรวม, มาลีวลั ย เพชรมณี, วิทมา ธรรมเจริญ
กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแหงชาติไปปฏิบัติ
โดย กมลวรรณ วรรณธนัง
การประยุกตศลิ ปะการแสดงพื้นบานเทงตุกเพื่อสมรรถภาพทางกาย
โดย สมพงษ เสงมณีย, รัจนชีวาต ตั๋นติกุลวรา, ภารดี พึ่งสําราญ, สุทธินันท โสตวิถี
การสังเคราะหงานวิจัยทีไ่ ดรบั งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ป 2555
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
โดย วราภรณ สินถาวร, สุพัฒน เศรษฐคมกุล, อังคณา กุลนภาดล,
พอเจตน ธรรมศิริขวัญ

หนา
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116

125
131
140

145
152
157
161
173
182
192
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มวิชาการระดั
จิ ัยรํวครั
าิจไพพรรณี
ครั้งครัที่ ้ง11
วิชาการระดั
บวชาติ
ไพพรรณี
ที่ 11
การประชุ
มวิชการประชุ
าการระดั
บมชาติ
วจิ ัยบรํชาติ
าไพพรรณี
้งัยทีร�่ ำ11
และงานประชุ
มวิบชบชาติ
าการระดั
ชาติ
มหาวิ
ยอราชภั
กลุ
อยุธ19-20
่ 8 19-20
ธันวาคม
2560
และงานประชุ
มวิชมาการระดั
หาวิทบทยาลั
ยาลั
ยราชภั
ฏมศรี
กลุ
มยุศรี
ยุธ้ง่มยา
้งยา
ที่ 8ครัธั้งนทีวาคม
19-20
ธันวาคม
2560
และงานประชุ
วิชาการระดั
ชาติมมหาวิ
ยราชภั
ฏทกลุยาลั
ธยาฎอครั
ทีศรี
่ 8 ครั
2560

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

สารบัญ (ต(ตออ) )

สารบัญ
PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)

สาขา

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพัฒนาพิ
พิธโดย
ภั“การพั
ณการพั
ฑมีชีวิตฒเพืนางานวิ
่อการเรียนรู
่ยวเชิงสรางสรรค
จัยและการท
และนวัอตงเทีกรรม
พิชญณี ตีรณากรณ
ของตําบลทะเลชุ
บเพื
ศรกษาเพิ
อ่องลพบุ
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดรจําี จัหนงหวั
ายน้ดําลพบุ
พริกเห็ร4.0”
ดี นางฟาแปรรูป
่ออํขัาเภอเมื
นประเทศไทย
โดย กาสัยนบ
ก เต
ะขังนน้ําหมาก,
ของโรงเรี
านโป
รอน ตําพนิ
บลโปตงสุน้ภําราอนธรรมประมวล,
อําเภอโปงน้ํารอนกานดา
จังหวัดจันเตทบุะรขัี นหมาก
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
การศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ
แนวทางในการพั
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏรําฒไพพรรณี
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลั
ยราชภัาติ
ฏรําไพพรรณี
โดย ภัทโดยร ศรี
สรวล,
ปาริ
หงสเกีจัยงหวัรติดจัขนทบุจร,รี ณัฐ ทานตวณิช
จักรกฤษณ
วิเชียชรมงคล
การนําเสนอแนวทางการจั
ดการพิพิธภัอปากอิ
ณฑทเล็อกงถิ
่นจักนสทบุ
รี ใหเปกันบผลประกอบการ
แหลงเรียนรูชุมชน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
ทรอนิ
(eWOM)
ของธุรกิจคยานปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
สูประชาคมอาเซี
โดยฒบันลลักังกนภัสันยทั, ดเบญจพร ประจง
โดย ธนวั
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
มาตรการทางกฏหมายในการคุ
ม ครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัท XYZ จํากัด
โดย อติโดย
ชาตวัชรพล
พิพัฒวงศนผจันล,ทรสอาด หอมมณี, บวรวิทย เปรื่องวงศ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
โมเดลในการตัดสินใจคัดเลือกผู่อร ลดความผิ
ับเหมาตกแต
งภายในสาขาของธุ
รกิจจํานําตสิโคมไฟ
นเชื่อ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ทะเบียนรถ โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
โดยกวิรรมการซื
วัฒน ศรี
ปนแกวด, สิปนญใจของผู
ญพัฒซนื้อทีโชติ
กะ,ตภัณัณฐฑพล
มธนานุรรกิักจชุษม,ชน
พฤติ
้อและการตั
่มีตอผลิ
จากตเต็นกกของธุ
จังหวัดศรี
จันศทบุักรดิี ์ เย็นมะโนช, ปกาศิต ฮงทอง
เอี่ยวสานุ
รักษดการสิ่งแวดลอมของชุมชน: กรณีศึกษา
รูปแบบของทุนโดย
ทางวัชวนพบ
ฒนธรรมกั
บการจั
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบางสระเก
า อําเภอแหลมสิ
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา งห จังหวัดจันทบุรี
โดย คมพล
สุวรรณกู
, ชาญชลักษณ เยี่ยมมิตร
โดย แสงจิ
ตต ไตแฏสง
ขอผิดพลาดในงานเขี
งกฤษระดับอนุเฉท : กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของนักศึกษา
สรรพสามิตใหมยกับนภาษาอั
การบริโภคของคนไทย
อุบล ไม
สาขาวิชาภาษาอัโดยงกฤษธุ
รกิพจุม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
โดย กนกวรรณ อยูไสว
น ซีพีเฟรชมารท อในกรุ
งเทพมหานคร
การรับรูขราองประชาชนต
แผนที
่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โดย อัญชลี เยาวราช
ฉบับผานความเห็
นชอบจากคณะรั
ษาความสงบแห
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตรขกองการทํ
านาอินทรียดงวชาติ
ยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
โดย าเกีนาอิยรติ
จันเต,
นทรี มจีเกษตรกรรมธรรมชาติ
นธรรม, อรพรรณ ตํเจริ
ญดง, อํสายรุ
ง ชอบชน
การทํ
นทรีภยูมแิ บบดั
้งเดิมสุของกลุ
าบลทมอ
าเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
การจัดการ/การบริ
หารธุรกิจ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
สาเหตุทกลยุ
ี่สงผลต
ความไวาปลี
วางใจในการเลื
กสํานักเขตดุ
งานบัสติ ญกรุชี งของผู
ประกอบการจังหวัดสระบุรี
ทธกอารตลาดค
กของชุมชนทาน้อําสามเสน
เทพมหานคร
ยทร กาญจนจินดา
โดย พิชโดยญกธันสิยนชัี นนท
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การพัฒนาระบบการบริ
หารลูกคาสัมพันธสําหรับธุรกิจคารแคร
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
โดย อัจจิมา มัน่ ทน, มัชฌกานต เผาสวัสดิ์, ธนภรณ อุดง
การบริหารเงินออมภายในครัวเรือน ของชุมชนหมูที่ 11-12 ตําบลมวงเตี้ย
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
โดย นิรินธนา บุษปฤกษ

สาขา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
กอโรคบางชนิด
โดย อุมาพร ทาไธสง, ศศิมาภรณ วัฒนานุกูลกิจ

หนา
198
208
213
223
234

242
248
256

265
273
281

293
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การประชุการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ
วจิ ัยวจิ รํัยารํไพพรรณี
ครั้ง้งทีที่ 11่ 11
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มหาวิ
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สารบัPROCEEDINGS
ญ สารบั
(ตอ)ญ (ตอ)

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ผลของเวลาการแชภกรณี
ายใต
สโดย
ภาวะสุ
ญญากาศในกระบวนการเคลื
วตอสี และการสูญเสีย
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัอตบผิกรรม
พิชญณี ตีรณากรณ
น้ําหนักของสาหรายพวงองุ
นระหว
บ่อรันประเทศไทย
กษาดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อาขังการเก็
โดย วิชมณีของโรงเรี
ยืนยงพุยนบ
ทธกาล,
นทรงน้แําสงกุ
สรา
ยากุ
านโปงน้ํามนฤดี
รอน ตําจับลโป
รอนลอํ,าปภั
เภอโป
งน้ําถิรรอนะวิจัทงหวั
ดจัลน,ทบุรี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
สุวรรณา วรสิงห
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ผลของอุณหภูมิและน้
ําตาลตอการเจริ
Salmonella
ในกะทิ
มญ
สิรของ
ิรําไพพรรณ
ยTyphimurium
รติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
โดย ศิริโฉม ทุงเกโดย
า, ณัจัฐกรกฤษณ
สุดา หนูวิเเชีพชร
ยรมงคล
กรอบแนวคิ
ดการสื
เล็กทรอนิกสน(eWOM)
กับผลประกอบการ
ผลของสารกลุม GRAS
ตอการยั
บยั่อ้งสารแบบปากต
การเจริญเติอบปากอิ
โตและความรุ
แรงของโรคที
่เกิดจาก
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแกวมังกร
โดย บัลลังก สันทัด
โดย พิกุล นุการปรั
ชนวลรั
นนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บปรุตงเส
ฤทธิ์ตานแบคทีเรียกบริอโรคบางชนิ
ษัท XYZ จํากัดดของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว
ทร ญสุข, คํารณ เลียดประถม
โดย กาญจนา หริโดย
่มเพ็วังช,รพล
ปาริวงศ
ชาติจันเจริ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การหาคาความเร็วมากสุ
ดในการเขาโคงของถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ดวยรถจักรยานยนตลอ ขนาด
โดย 14
ถิรนันินท้ว ทิวาราตรีวิทย
้อและการตั
ดสินใจของผู
โดย สมยศพฤติ
ศรีคกรรมการซื
งรักษ, อริ
สรา ไพรวั
ลย ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ดจัม่ นของขนมทองพั
ทบุรี
แนวทางการสรางมูลจังคหวัาเพิ
บ ของโรงเรียนบานสระใหญ อําเภอบอไร
เอี่ยวสานุรักษ
จังหวัดตราด โดยใหการศึ
นักเรีกษาบทบาทผู
ยโดย
นมีสชวนพบ
วนรนวํามในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
โดย อนงคนจังาฎ
ศรัตนาวรชั
หวัดเลิ
พระนครศรี
อยุธยาย, ทักษญา สงาโยธิน, อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
สุขาภิบาลอาหารและการปนเป
อนอาหารของตลาดนั
ด ในเทศบาลตําบลสุรนารี
โดย แสงจิ
ตต ไตแสง
อําเภอเมือง จังหวัดสรรพสามิ
นครราชสี
มากับการบริโภคของคนไทย
ตใหม
อุบล ไมญพุมปองนา, ณัฐนนท พระสวาง, นัฐพงษ ศิริบุญ,
โดย นรา ระวาดชัโดย
ย, คมอรั
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
อความต
สุรเกียรติ ออมอด, อภิวัฒน่มบัีผลต
วประชุ
ม องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
การออกแบบและสรราานงเครื
่องเก็บใบไมพวงทายรถแทรกเตอรขนาดเล็ก
โดย อัญชลี เยาวราช
โดย ไกรสรการวิ
รวยป
อม,ทางเศรษฐศาสตร
บุญฤทธิ์ บัวระบั
ต,ิ ชาญณรงค
เคราะห
ของการทํ
านาอินทรียดชูวสยวิุยธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การศึกษาผลของกกกลม
และพุ
กษาในการบํ
ดน้ําเสีย กรณีศกึ ษาน้
ําเสีย อําเภอปราสาท
การทํานาอิ
นทรีทยธรั
แบบดั
้งเดิม ของกลุามบัเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
จากรานหมูกระทะในพื้นที่อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตตา ประพฤทธิพงษ
โดย ณัฐพร สนเผืโดย
อก,โสภิ
วรพจน
ทําเนียบ, สุรยี พ ร ธรรมิกพงษ,
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
วิรัญญา ดวงมาลย
, กชกร นพวรรณ
โดย ธันย ชัยทร

การตรวจสอบชนิดปลาจากผลิตภัณฑอาหารประเภทซูชิ ที่วางจําหนายในพื้นที่อําเภอเมือง
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี โดยใชดีเอ็นโดย
เอบาร
ดวงรัโตคนดสวัสดิ์มงคล
โดย วิรังรอง กรินทธัญญกิจ, ชุตาภา คุณสุข, พรทิพย คนรู
การผลิตเอทานอลดวยยีสตทนแรงดันออสโมติกที่คดั แยกจากผลไมในจังหวัดจันทบุรี
โดย ปรัชญา เฉลียวฉลาด, วิญู ภักดี, เจนจิรา เนตรแสงศรี, ศิริวิมล ลาดโฮม
เครื่องอัดปุยเม็ดจากทางใบปาลมสําหรับเกษตรกรรายยอย
โดย อัคฆพงศ สถาวรินทุ, รอยทิศ ญาติเจริญ, สุรพงษ โซทอง
การคัดเลือกแบคทีเรียชอบเค็มทีส่ ามารถผลิตเอนไซมโปรติเอสเบื้องตนจากกะป
โดย พรรณวิภา แพงศรี, จิราวรรณ แกวน้ําเชื้อ
การประยุกตใชเทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคาร
โดย สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ, อัธยากร อภินันทรัตน, ศักดา กลัดสมบัต,ิ
ภัทรสุดา โพธิ์ศรี, ปกาศิต ฮงทอง

หนา

หนา
300

308
315
323
334
340
349

359
367

377
386
395
403
409

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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าไพพรรณี
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และงานประชุ
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กลุ
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สารบัญ (ต(ตออ) )

สารบัญ
PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การศึกษาสภาพการเลี
้ยงโคเนื
้อของเกษตรกรผู
เ ลีย้ งโคเนื
้อ: กรณีศกึ ษากลุมเกษตรกร
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ผูเลีย้ งโคเนื
้อบานในชาก
บลชากพง
เภอแกลง
จัง4.0”
ดระยอง
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดอํจําาหน
ายน้ําพริกเห็
ดหวั
นางฟ
าแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขัตํ่มบาชเคลื
่อนประเทศไทย
โดย ถาวร
มเลีงน้้ยําง,รอพรชั
เหลื
ของโรงเรี
ยนบฉิานโป
น ตํายบลโป
งน้ําอรงวารี
อน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
อิทธิพลของน้ําตาลแมนนิทอลตอการลดการเจริญเติบโตของตนออนหวายแดงจันทบูร
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ในสภาพปลอดเชื
้อ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย พรพรรณ
สุมหาวิ
ขุมทยาลั
พิวิเนชียราชภั
โดย จักรกฤษณ
ยิจรมงคล
กรอบแนวคิดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
ล็กทรอนิกส (eWOM)
การโคจรของดาวเที
ยมไทยคม
1 ไทยคม
2 เและไทยคม
3 กับผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
โดย ซูไฮมี สาแม, ฐากูร เกิดแกว, วิระภรณ ไหมทอง, กาญจนา สิริกลุ รัตน
โดย บัลลังก สันทัด
การเปลีย่ การปรั
นแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู
 IL Cancri
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW
มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
โดย วราภรณ บุญทาคํา, วิระภรณ ไหมทอง
โดย วัชรพล วงศจันทร
อัตราสวการปรั
นของเมทานอลต
อน้ํามันพืชใชแลวกับสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซล
บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
โดย ภาวศุ
ทศธิึก์ คติ
ิริกษุญัท ชร,
ยานยนต
กรณี
ษา ศ: บริ
XYZ วรนิ
จํากัดษา อันชัน, กฤษฎา บุญชม
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทยนอยเวสตา
องคประกอบวงโคจรของดาวเคราะห
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
โดย พีรวัฒน รัตนแสง, วิระภรณ ไหมทอง
จังหวัดจันทบุรี
ประสิทธิภาพของระบบผลิ
ตน้่ยวสานุ
ํารอนร
โดย ชวนพบ เอี
รักวษมกับระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่มีการไหลเวียน
การศึกสษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อากาศแบบอิ
ระ
จัโดย
งหวัดกิพระนครศรี
อ
ยุธยาริ, กฤษฎา บุญชม
่งนภา ธรรมศิ
โดย แสงจิตต ไตแสง
ประสิทธิภาพของระบบผลิ
ตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานกับระบบอบแหง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ที่มีการไหลเวียนอากาศแบบบั
โดย อุบล ไมพุม งคับ
โดย ่อนฤมล
ชมภูฟ,ู กฤษฎา
บุญชม
การสื
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพนีเฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
การใชใบกระถิ
ปนแหทงทดแทนโปรตี
นจากรําละเอียดในปลาตะเพียนขาว
โดย อัญชลี เยาวราช
โดย เขวั
ญฤทั
ย อรรถวิล, เจนจิ
รา าชุนาอิ
มสินรทรี,ิ สราวุ
การวิ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
ยดวยวิธธปี แสงสว
ลูกขาวตานงโชติ
เดี่ยวและ
การทํานาอิ
ทรียแเมชั
บบดัน้งเดิเรืม่อของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
การพัฒนาการ
ตูนนแอนิ
ง ยุงลายพาหะนํ
าโรค ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จัโดย
งหวัดกมลมาศ
สุรินทร วงษใหญ, กัญชกาจ อบอุน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
การพัฒนาการ
ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย เกตน
มัชฌกานต เผาสวัสดิ์
โดย สธันิริย แพงเพชร,
ชัยทร

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื
่อประเมินนทํราคาการตั
ดเย็งหวับผดจัานมทบุ
านรี กรณีศึกษา รานพีอาร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุ
าสวนสละ ในจั
ผามาน อําเภอเมื
างทอง
ดอางทอง
โดยองอ
ดวงรั
ตน สวัจัสงดิหวั
์มงคล
โดย ไพรินทร มีศรี, ไพรัช อุดม
การพัฒนาปฏิกรณฟลม ตรึงซีเควนซิ่งแบตซสําหรับกําจัดไนโตรเจนในน้ําเสียสังเคราะห
โดยจุลินทรียออโตโทรป
โดย อัณธิกา เสงี่ยมใจ, เฉลิมราช วันทวิน
ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตวหนาดินในบริเวณแหลงหญาทะเลฟนฟู
(Halodule pinifolia), หาดเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี
โดย ชุตาภา คุณสุข, พงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา, สุจารี เพ็ชรคง
ผลของพืชสมุนไพรวงศ Zingiberaceae ตอการควบคุมหนอนผีเสื้อใยผัก
(Plutella xylostella L.)
โดย วัชรวิทย รัศมี, จิรพร สวัสดิการ

หนา
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การประชุการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ
วจิ ัยวจิ รํัยารํไพพรรณี
ครั้ง้งทีที่ 11่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
มวิชาการระดั
บชาติ
าไพพรรณี ครั
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทและงานประชุ
ยาลัยราชภัฎกลุม่มวิศรี
อยุธยา ครับ้งมชาติ
ทีวิ่ ช8าการระดั
19-20
ธันวาคม
ชและงานประชุ
าการระดั
มหาวิ
ทบยาลั
ราชภั
ฏกลุ
มศรีฏกลุ
อยุมธศรียาอยุครั
2560
ชาติ
มยหาวิ
ท2560
ยาลั
ยราชภั
ธยา้งทีครั่ 8้งที่ 8 19-20
19-20ธัธันนวาคม
วาคม 2560
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สารบัPROCEEDINGS
ญ สารบั
(ตอ)ญ (ตอ)

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒนางานวิ
การพัฒนาผลิตภัณฑเสนกโดย
ว“การพั
ยเตี
งเมล็ดทุเรีจยัยนและนวัตกรรม
พิ๋ยชวจากแป
ญณี ตีรณากรณ
โดย วริศชนม
นิลนนท
ทธมี
, จิดรจํพร
การ,
พร าสัแปรรู
งขสปุวรรณ
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
อพุ
งทางการจั
าหนสวั
ายน้สําดิพริ
กเห็4.0”
ดสุนางฟ
เพืก,ษาเพิ
่อกุขัลพร
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
ยนบาานโป
ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโป
งน้ํารอน จัดงวัหวัสดดุจันทบุรี
การสรางเครื่องสับเปลื
อกมะพร
วน้งําน้หอมและทดสอบประสิ
ทธิภาพการตั
โดย พศวัต สุขสบาย
โดย เสกสรรแนวทางในการพั
ทาระหอม, ฒสินาผลิ
ทธิพตงษภัณตัฑนเห็สวั
สดิ์,าสมศั
กดิ์ คํามา, จารุวรรณ สิงหมวง
วันที่ 19 -ด20นางฟ
ธันวาคมแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
รติฯ (อาคาร
( ทอํธิา36)
ผลของการกําจัดโซเดี
มซัลดเฟตและไอออนของโลหะที
อยประสิ
ภเภอขลุ
าพการดู
ดความชื
เพื่อยการจั
จําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผม่มพระเกี
ตํีตาบลมาบไพ
ง จังหวั
ดจันทบุร้นี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ของซิลิกาเจลที่เตรียมจากเพอรไลต
การสื่อเอกสิ
สารแบบปากต
ปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
โดย วัลยลิกกรอบแนวคิ
า สุขสําดราญ,
ทธิ์ ศรีนอาคา
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
การศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินโดย
บริเบัวณพิ
ลลังกพสัิธนภัทัณ
ด ฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา
จังหวัดพระนครศรีอการปรั
ยุธยาบปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริ
XYZ จํอัากัณดธิกา เสงี่ยมใจ
โดย ณัฐวุฒิ จัษ่นัททอง,
โดย วังชขรพล
วงศจันทราหรับผลิตภัณฑเคบับไสไก
การพัฒนาแปงตอติญาจากแป
าวฮางงอกสํ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
โดย จารุวรรณ
สุขสัมผัส, ชุติมา กองจวน, นูรีน ประดับญาติ,
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
มนัญญา คําวชิ
โดยรถิะพิ
รนัท
นทักษทิวาราตรีวิทย
การศึกษากําลังการทดสอบของสถิ
ติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตยภัรณนฑอฟ
จากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวั
สําหรับตัวอยาง 2 กลุ
ม ดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
โดย ปรียารัการศึ
ตน กนาคสุ
วรรณ, ธนาภรณ สุขทั่วญาติ
ษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
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และงานประชุ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุ
บชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
โดย แสงจิมตวิตชไตาการระดั
แสง
สรรพสามิ
กับการบริโภคของคนไทย
และงานประชุ
มตวิใหม
ชาการระดั
บชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่
โดย อุบล ไมพุม
เรื่อง “การพั
ฒนางานวิจ่มัยีผลต
และนวั
บเคลื
4.0”
การสื่อสารทางการตลาดที
อความตตอกรรมเพื
งการซื้อสินค่อาขัในร
านคา่อ
ปลีนประเทศไทย
ก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
วันงทีเทพมหานคร
่ 19 - 20 ธันวาคม 2560
โดย อัญชลี เยาวราช
ณ การวิ
หอประชุ
สิริร�ำไพพรรณ
อาคารเฉลิ
พระเกี
(อาคาร 36)
เคราะหทมางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินทรียดม
วยวิ
ธปี ลูกขายวตรติ
นเดีฯ่ยวและ
การทํานาอิ
นทรียแทบบดั
ของกลุฏ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ
าเภอปราสาท
มหาวิ
ยาลั้งเดิยมราชภั
ร�ำไพพรรณี จังตํหวั
ดจันอํทบุ
รี
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

หนา

บทความวิจัยภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation)
สาขา การศึกษา

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นเด็การปรั
กในวับยปรุเริง่มกระบวนการเพื
แรกของชีว่อิตลดความผิ
หรือที่เรีดยพลาดในการตรวจนั
กว่า “เด็กปฐมวับสิยน”คาคืประเภทผลิ
อวัยตั้งแต่
แรกเกิดจนถึง 6 ปี
ตโคมไฟ
กรณีฒศนาการทุ
ึกษา : บริษกัทด้XYZ
จํากัด ษย์ ทั้งด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั งคม บุค ลิ กภาพ
เป็นระยะที่ส าคัญที่ สุดของชีวิตทั้ งยานยนต
นี้เพราะพั
านของมนุ
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
โดยเฉพาะด้านสติปัญญาจะเจริญมากที่สุดในช่วงนี้ (เยาวภา เดชะคุปต์, 2542:12)
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ดังนั้น การส่งเสริมการจัดจัพฤติ
การศึ
กษาระดับปฐมวัยในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
งหวัดจันทบุรี
ให้การศึกษาแก่เด็กทุกด้าน โดยครอบคลุโดย
มเด็ชวนพบ
กทุกประเภทและส่
เอี่ยวสานุรักษ งเสริมให้หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการอบรมเลี้ยงดู
และจั ดกระบวนการการเรี ยนรู้ใ นการศึ
ก ษาระดันบําในการบริ
นี้ อีก ด้วหยารจั(กรมวิ
ชาการกระทรวงศึ
กษาธิก าร
การศึกษาบทบาทผู
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธ,ยา2546) ซึ่ งการจั ด
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
การศึกษาปฐมวัยจะไม่ได้แบ่งออกเป็นรายวิชา แต่จะจัดรวมกันหรือบูรณาการเป็นหน่วยการสอน โดยมีกิจกรรมหลัก 6
ตต ไตแสง
กิจกรรม คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยกิจแสงจิ
กรรมเสริ
มประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เกมการศึกษา และกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมี
การกาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือยึดเด็กเป็น
โดย อุบล ไมพุม
ศูนย์กลางจัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกั
บวัย ความสนใจ ความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กได้
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ทั้งระบบกาย ใจ
ชัย งเทพมหานคร
ศิริมหาสาคร, 2545:9) และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จึงมี
รานและสมอง
ซีพีเฟรชมาร(บู
ท รในกรุ
อัญชลี เยาวราช
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่ครู ผู้ปกครองต้โดย
องตระหนั
กถึงความสาคัญของคณิตศาสตร์ ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอินทรียรดณาการการสอนให้
วยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เรียนรู้ เพราะทักษะทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัขนองการทํ
และสามารถบู
เด็กได้มีทักษะความคิด
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
รวบยอด การแก้ปัญหา และการคิดจังทีหวั่เป็ดสุนรเหตุ
ผล เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี
ินทร
(สิริมณี บรรจง, 2549:1-2) จากการศึกษาข้
มูลตการจั
ดการศึพกงษ
ษาปฐมวัยและการบูรณาการสอนกิจกรรมคณิตศาสตร์ มี
โดย อโสภิ
ตา ประพฤทธิ
ทฤษฎีพัฒนาการเชาว์ปัญญาของเพีกลยุ
ยเจท์
่อว่าการเรี
นรูเมกิชนท
ดจากการปรั
ตัวเข้สติ าสูกรุ่ภงาวะสมดุ
ล (Equilibrium) ระหว่าง
ทธกเชื
ารตลาดค
าปลีกยของชุ
าน้ําสามเสนบเขตดุ
เทพมหานคร
โดย ธักนคนตั
ย ชัยทร
อินทรีย์และสิ่งแวดล้อม เพียเจท์เชื่อว่าคนเราทุ
้งแต่เกิดมาพร้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและโดยธรรมชาติของ

มนุษย์เป็นผู้พร้อมที่จะเริ่มกระทาก่อการวิ
น (Active)
ต่อสิ่งนแวดล้
อม และถื
อว่ามนุษในจัย์เงรามี
เคราะหทางการเงิ
ของการลงทุ
นทําสวนสละ
หวัดจัแนนวโน้
ทบุรี มพื้นฐาน 2 ประการ ที่ติดตัว
โดย ดวงรั
ตน สวัสดิ์มงคล และแนวโน้มในการปรับตัว (Adaptation) กล่าวคือการ
มาตั้งแต่กาเนิด คือแนวโน้มการจัดและรวบรวม
(Orgnization)
จัดและรวบรวม หมายถึงการจัดและรวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายใน เข้าเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นระเบียบ และมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตราบที่ยังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ส่วนการปรับตัวหมายถึงการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่ งแวดล้อ มเพื่อ อยู่ ในสภาพสมดุ ล การปรับ ตัว ประกอบด้ วยกระบวนการ 2 อย่า ง คื อ 1. การซึม ซับ หรื อดู ดซึ ม
(Assimilation) เป็นกระบวนการที่จะซึม ซับหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ให้รวมเข้าอยู่ในโครงสร้างของเชาว์ปัญญา
(Cognitive Structure) โดยจะเป็นการตีความหรือการรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพั นธ์กับสิ่งแวดล้อม
2. การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเชาว์ปัญญาที่มี
อยู่แล้วให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่
ซึ่งเป็นความสามารถในการปรับโครงสร้างทางปัญญา (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550 : 48) สอดคล้องกับทฤษฎีของ
คลีน (Kline, 2000: 568 – 571) ได้ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กวัยอนุบาล
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนระดับอนุบาล พบว่าPROCEEDINGS
นอกจากการที่ครูจะมีส่วนในการจัดเตรียมกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งากิ
ที่ 11จกรรมคณิตศาสตร์ร่วมกับเด็ก นอกจากนี้
แล้วนั้น ผู้ปกครองยังมีส่วนอย่างมากในการให้
การสนัมวิชบาการระดั
สนุนบให้ชาติเวลาในการท
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนากด้ วย และ
ครูผู้สอนควรมีการสนับสนุนและแลกเปลี
นประสบการณ์
นการสอนคณิ
สาหรับเด็กวัยอนุบาลอี
และงานประชุมวิช่ยาการระดั
บชาติ มหาวิทยาลัยใราชภั
ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งตที่ศาสตร์
8
เทเลอร์ (Tayler, 1985การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อ้างในนิตยา ประพฤติกิจบ, สิ2537:4)
คณิตศาสตร์
เป็น:ส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันที่
นคาในล็อคจกล่
ายาสิวว่
นคาาประเภทช็
อคโกแลต
กรณี
ากัด
สาคัญเปิดโอกาสให้เด็กได้
ใช้ศชึกีวษาิต“การพั
ค้บริ
นษคว้ัท าNN&KY
แก้
ัญจํหาและเรี
้ด้วยตนเอง
โดยจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้กับเด็ก และ
การพั
ฒตีรปณากรณ
นางานวิ
จยัยนรูและนวั
ตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ต้องคานึงว่าความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตนั้นขึ้นอยู่กับระบบพัฒนาการของเด็กด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบกล่ชเคลื
่อา นประเทศไทย
ของเพ็ญจันทร์ เงียบประเสริ
ฐ
(2542:9)
า
วว่
คณิ
ต
ศาสตร์
ส
าหรั
บ
เด็กปฐมวัย ก็คือประสบการณ์จริงทางคณิตศาสตร์
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ในชีวิตประจาวันของเด็ก และกิโดย
จกรรมที
ัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับวัยทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้การ
พศวัต ่คสุรูขจสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค
จัดประสบการณ์และการจั
ดกิจกรรมจะต้
องมีตวัภักนณทีารวางแผนและเตรี
ยมการอย่
างดี และมุ
่งเน้นการทางานเป็นกลุ่มแบบมี
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
รี
ส่วนร่วมโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เพืมหาวิ
่อให้ทยาลั
โอกาสเด็
กได้สร้จังาหวังความรู
ยราชภัฏรําไพพรรณี
ดจันทบุรี ้ และทัก ษะ ปลู กฝัง ให้ เ ด็ กรู้ จั กการค้นคว้า และ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
แก้ปัญหาอย่างสนุกสนานมี
ทักษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น และสามารถนาไปใช้ใน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ชีวิตประจาวันได้ต่อไป ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
จากงานวิจัยทั้ง 3 เรื่อโดย
งทีบั่กลล่ลัางวมา
เห็นความสาคัญของคณิตศาสตร์และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก
ก สันแสดงให้
ทัด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP และครู
VRPTW
กตใชหรืกรณี
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
และผูมาประยุ
้ปกครอง
อผูศ้ทึกี่ษา
มีส่วนเกี่ยวข้องควรศึกษา และ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยอย่างถ่องแท้เสียก่อน ซึ่งการศึกษาข้อมูลในการพัฒนาทักษะ
โดย วัชรพล วงศจันทร
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์การปรั
ของนับกปรุเรีงยกระบวนการเพื
นชั้นอนุบาล่อลดความผิ
2 โรงเรีดพลาดในการตรวจนั
ยนสาธิตมหาวิทบยาลั
ราชภัฏเลย
โดยการสังเกตการสอนและ
สินคายประเภทผลิ
ตโคมไฟ
สอบถามจากคุณครูประจยานยนต
าชั้นและนั
กรณีกศศึึกกษาษาฝึ
: บริกษสอน
ัท XYZจึงจํทากัาให้
ด ทราบว่า ผู้เรียนไม่สนใจ เบื่อหน่ายในการเรียนเพราะเรื่องที่
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
เป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ค่อนข้างยากเวลาทากิจกรรมหรือใบงาน ผู้เรียนมักจะทาผิดและในการทาใบงานและ
รรมการซื้อและการตั
สินใจของผู
ซื้อที่มีตอมผลิั่นตใจในตั
ภัณฑจากต
นกกของธุ
รกิจชุอมทัชนกษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมในครั้งต่อไป เด็กพฤติ
มักกจะถามครู
และเพื่อดนจนเกิ
ดความไม่
วเองจนส่
งผลต่
จังหวัดจันทบุรี
(นิตยา ผ่านวงศ์ , สัมภาษณ์ 20
โดย มกราคม
ชวนพบ เอี2560)
่ยวสานุรักษ
จากข้อมูลข้างต้
นทกาให้
ทราบปันําญในการบริ
หาการพั
ฒดนาทั
กษะพืจ้นชุฐานทางทั
กษะคณิตอศาสตร์
การศึ
ษาบทบาทผู
หารจั
การเศรษฐกิ
มชน อําเภอพระนครศรี
ยุธยา ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึง
งหวัด้นพระนครศรี
ยา ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเด็กจะได้
ศึกษาการการพัฒนาทักจัษะพื
ฐานทางทัอยุกธษะคณิ
โดย อแสงจิ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมในห้
งเรียตตน ไตฝึแกสง
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิด โดยไม่มีข้อจากัดในการทากิจกรรม ฝึก
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ให้เด็กได้คิดนอกกรอบ มีจินตนาการ ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดเกิดความมั่ นใจในตนเอง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
โดย อุบล ไมพุม
เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดผลผลิตหรือสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดจากการ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
รวบรวมเอาความรู้ต่างๆราทีน่ได้ซีพจีเากประสบการณ์
แล้วรวบรวมความคิดเป็นสมมติฐาน แล้วรายงานผลที่ได้รบั จากการค้นพบ
ฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962:โดยอ้าอังถึ
งในเยาวราช
ทวีศักดิ์ แก้วทอน, 2546: 22-24) พบว่า การเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมศิลปะ
ญชลี
การวิเยคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
นทรียดวยวิบธเด็
ปี ลูกขปฐมวั
าวตนเดี
วและ
สร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาการเรี
นรู้ของเด็
กปฐมวัยกิขจองการทํ
กรรมทีานาอิ
่เหมาะสมกั
ย ่ยประกอบด้
วย การวาดเส้น กิจกรรม
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ระบายสี กิจกรรมภาพพิมพ์ กิจกรรมการปั้น กิจกรรมสีน้า การแสดงออกทางความคิด จินตนาการ และประสบการณ์
จังหวัดสุรินทร
ของเด็กสอดคล้องกับทฤษฎีของเพี
ยเจท์ (Piaget, อ้างถึงใน Smith, 1997 : 20) ได้พูดถึงวิธีการเรียนรู้ว่าเด็กมีการเรียนรู้
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ที่เน้นการคิดหรือกระบวนการมากกว่
กมีการริ
เริ่มสติ ความกระตื
อรือร้นต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเ ลี่ยงการ
กลยุทธการตลาดคาาคปลีาตอบ
กของชุมโดยให้
ชนทาน้เําด็สามเสน
เขตดุ
กรุงเทพมหานคร
ผลักดันเด็กให้เหมือนเช่นผู้ใหญ่โดยและให้
ห็นบทบาทของครูเป็นผู้แนะแนวความรู้มากกว่าเป็นผู้บอกเด็กทุกอย่าง และ
ธันย ชัยเทร
งานวิจัยของเจษฎา มีสาระภี
(เจษฎา
สาระภี
, 2559 :น17-19)
กล่ในจั
าวว่งหวั
า กิดจัจนกรรมศิ
การวิเคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
ทําสวนสละ
ทบุรี ลปะมีค่าต่อการพัฒนาเด็กทาให้เด็กมี
ความสุข จิตใจร่าเริง รู้สึกว่าตนมี
่ า มีตคนวามหมาย
โดย คดวงรั
สวัสดิ์มงคล เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก
ฝึกการสังเกต สารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว และยังรู้จักผ่อนคลายระบายความรู้สึกนึกคิด หรือความคับข้องใจของตนโดยผ่าน
สื่อทางศิลปะออกมา ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสื่อความเข้าใจของเด็ก รวมทั้ งส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะที่ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เด็กได้นับจานวน ได้รู้ค่า
จ านวนของสื่ อ วั ส ดุ / อุ ป กรณ์ ผลงาน จ านวนสี ที่ ใ ช้ ท ากิ จ กรรมเป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความสนุ ก สนาน
มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรมอีกด้วย จากการวิจัยดังกล่าวทาให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย และการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ในการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 พบว่า ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2PROCEEDINGS
ได้ผลดี สามารถช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ได้จริง
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนาย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึ
กษาการแก้
ญหาเรื
งการพั
ฒมศรีนาทั
กษะทางคณิ
ตศาสตร์ของเด็กปฐมวั
และงานประชุ
มวิชาการระดัปบัชาติ
มหาวิท่ อ
ยาลั
ยราชภัฏกลุ
อยุธยา
ครั้งที่ 8
โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพืการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพับฒสินาทั
กษะพื
นคาในล็
อคจา้นย ฐานทางคณิ
สินคาประเภทช็ตอศาสตร์
คโกแลตข: องเด็กปฐมวัยและ
ศึกษา บริษัท NN&KY
จํากัดกิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ ดั ง กล่ า วแล้ ว ทั ก ษะพื้ น ฐาน
ผู้ วิ จั ย คาดหวั ง ว่ า หลั ง จากที่ ไ ด้ จกรณี
ั ด ประสบการณ์
“การพั
การพั
ฒตีรโดยใช้
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ณากรณ
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาสูงขึ้น

แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตาวัภังหนึ
ป ตามความต
องการของผู
ภค
นณ
ที่ ฑ19เห็่ ง-ดที
20นางฟ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เป็นกิ จกรรมอย่
่ เธัด็นวาคม
กาชืแปรรู
่น2560
ชอบ
ซึ่งประกอบด้
วยกิบจริโกรรมระบายสี
รูปทรง
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุดรี ความสนุกสนาน
กิจกรรมฉี กปะ และ กิจกรรมร้อยลู กปัด เพื่ อให้มหาวิ
เด็กทได้
ใ
ช้
จ
ิ
น
ตนาการความคิ
ด
สร้
า
งสรรค์
และเกิ
ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
เพลิดเพลิน และยังช่วยให้เด็กได้มกรอบแนวคิ
ีทักษะทางสั
ง
คมกั
บ
เพื่อนให้อปากอิ
ห้องเล็ตลอดจนสอดแทรกความรู
้คณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่ ม
ดการสื่อสารแบบปากต
กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ให้มากขึ
นแผนภาพประกอบแนวคิ
ดได้ดังภาพนี้
ของธุ้นรกิแสดงเป็
จคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
ปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW
มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
กษะพื้นฐานทางคณิ
ศาสตร์ขตองโคมไฟ
การปรั
บ
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดทัพลาดในการตรวจนั
บสินคาตประเภทผลิ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เด็กปฐมวัย
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
ภาพประกอบ
กรอบแนวคิ
โดย ชวนพบ เอี1่ยวสานุ
รักษ ดในงานวิจัย
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิ
ตใหมกจับัยการบริ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิ
เพื่อ โภคของคนไทย
อุบลกไมิจกรรมศิ
พุม ลปะสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70
1. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดย
้ โดยใช้
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตกอ่อความต
องการซื
นคา ในรากนค
าปลีก: กรณี
ศึกษาางสรรค์
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
นและหลั
งเรี้อยสินโดยใช้
ิจกรรมศิ
ลปะสร้
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ขอบเขตของการวิจัย
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยการทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ดสุรินทร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัจงหวั
ัยครั
้งโดย
นี้ ได้
แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน
19 คน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรที่ศึกษา มี 2 ประเภท โดย ธันย ชัยทร

1. ตัวแปรอิสระ (Independent
คือ การจันทํดากิสวนสละ
จกรรมศิในจัลปะสร้
การวิเคราะหทvariable)
างการเงินของการลงทุ
งหวัดจัานงสรรค์
ทบุรี
2. ตัวแปรตาม (Dependentโดยvariable)
คือสดิทั์มกงคล
ษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ดวงรัตน สวั

นิยามศัพท์เฉพาะ

อนุบาล หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 2/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย จานวน 19
คน เป็นเด็กชายจานวน 12 คน และเด็กหญิงจานวน 7 คน
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิต คือ วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะที่สาคัญที่สุด
ของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพโดยเฉพาะด้านสติปัญญา จะเจริญมากที่สุดในช่วงนี้ และพัฒนาการ
ใดๆ ในวัยนี้จะเป็นพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่นๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง กิPROCEEDINGS
จกรรมที่ใช้ความรู้สึกประกอบกับวัสดุและเทคนิควิธีต่างๆ เพื่อ ผลิตเป็น
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
บชาติวิจัยรําไพพรรณี
่ 11
ผลงานออกมา ดังนั้นการจัดประเภทของกิ
จกรรมทางศิ
ลปะควรแบ่
งตามลัครัก้งทีษณะของผลงานที
่ให้เด็ก สร้างสรรค์เป็นหลัก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
(พีรพงศ์ กุลพิศาล, 2545) และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ทักษะพื้ นฐานทางคณิ
ต ศาสตร์ หมายถึง บความสามารถพื
อทัอคโกแลต
กษะเบื:้ องต้นที่ ก่อ ให้เ กิด การเรี ยนรู้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคาในล็อคจาย สิน้นคฐานหรื
าประเภทช็
ศึกษารูปบริทรง
ษัท NN&KY
เกี่ยวกับการสังเกต การจกรณี
าแนก
การนั
บจํากัด จัยและนวัตกรรม
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
แผนการจั ดประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ โดยใช้ กิ จ กรรมศิล ปะสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง แนวทางการจั ด กิ จกรรม
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขัการเรี
่อ้ นประเทศไทย
การเรียนรู้ ที่สร้างและจัแนวทางการศึ
ดของโรงเรี
ประสบการณ์
ย
นรู
ตามการจั
ด
กิ
จ
กรรมการเรี
ยนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ แบบ
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
วัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
หมายถึ
แบบวัดที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประเมินความสามารถทาง คณิตศาสตร์ของบุคคล
โดย พศวั
ต สุขงสบาย
ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพของบุ
คคล บุคคลนั
้นจะสามารถเรี
นรู
้ทางคณิ
ตศาสตร์
ได้ดีเพียบงใด
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผู
ริโภคและเรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นแบบวัด
ธันย
วาคม
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
ี ดแบบปรนัย 3 ตัวเลือก
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 เรื่อง มหาวิ
คือทเรื
่องรูปทรง การนับ และการจาแนก โดย นใช้ทบุแรบบวั
ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
จานวน 20 ข้อ 20 คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
เรียนรู้ ทักษะพื้นฐานทางคณิ
ดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างและทดลองใช้แผนการจัดการ
ของธุรตกิศาสตร์
จคาปลีกโประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
เรียนรู้ตามแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมศิ
โดย บัลลลัปะ
งก สัสร้
นทัาดงสรรค์ เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีโดยการนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างใน
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
มาประยุ
ษา
สภาพจริง และใช้แบบทดสอบในการ ประเมินงโดยใช
แล้วนTSP
าข้อและ
มูลVRPTW
ที่ได้มาปรั
บปรุกตงใชแล้กรณี
ว นศึกาไปทดลองเพื
่อยืนยันผลอีกครั้ง
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ กาหนด คือ 70/70 ซึ่งมีความหมายดังนี้
โดย วัชรพล วงศจันทร
70 ตัวหน้า หมายถึ
ง งคะแนนที
่ได้จากการท
กหัดของนักบเรี
ละหน่
วยการเรียนรู้ทั้งหมด คิดเป็น
การปรับปรุ
กระบวนการเพื
่อลดความผิาแบบฝึ
ดพลาดในการตรวจนั
สินยคนในแต่
าประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ร้อยละ 70
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ถิรนันท ทิ่ไวด้าราตรี
วิทย
70 ตัวหลัง หมายถึโดย
ง คะแนนที
จากการประเมิ
นพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์หลังการเรียน ของ
กรรมการซื
นักเรียนทั้งหมด คิดเป็นพฤติ
ร้อยละ
70 ้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ดจันทบุรี
ดัชนีประสิทธิผจังลหวั(Effectiveness
Index: E.I.) หมายถึง ค่าที่แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนของ ผู้เรียนตาม
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมศิ
ลปะสร้
างสรรค์
ระหว่างก่
อนเรี
ยนและหลั
เรียอํานเภอพระนครศรี
โดยค่าดัชนีอปยุระสิ
การศึ
กษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจั
ดการเศรษฐกิ
จชุมงชน
ธยา ทธิผล จะต้องมีค่ามากกว่า
จังหวัดพระนครศรี
ยา ย หมายถึ ง การจั ด กิจ กรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่
0.50 การจั ด ประสบการณ์
ส าหรั บ เด็อกยุธปฐมวั
ตต ไตปแัญสงญา ความสาคัญของการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้การจัด
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังโดย
คมแสงจิ
และสติ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
ประสบการณ์ต้องจัดให้ครอบคลุมประสบการณ์
ที่สาคัญที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ ควรยืดหยุ่นให้มี
โดย อุบล ไมพุม
สาระที่ควรรู้ที่เด็กสนใจและสาระที่ควรเรียนรู้ตามที่ผู้สอนกาหนด เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ สาคัญและเด็กทากิจกรรม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ในแต่ละหัวเรื่องแล้วเด็กรควรจะเกิ
ดแนวคิ
ดตามที
่ได้เสนอแนะในหลักสูตร
าน ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ระยะเวลา
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
การวิ จัย ครั้ง นีจั้งหวั
ด าเนิ
น การทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปีก ารศึ กษา 2560 ใช้ เ วลา 8
ดสุรินทร
วันจันทร์และพุธ วันละ 30 นาทีโดยรวม
น
โสภิต16ตาวัประพฤทธิ
พงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย โดย ธันย ชัยทร

สั ปดาห์ ๆ ละ 2 วั น คื อ

การวิเคราะห
างการเงิ
ทําสวนสละ
ในจั้งงนีหวั้ แบ่
ดจันงทบุ
รี น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ใน
1. เครื่องมือในการวิ
จัย ทเครื
่องมืนอของการลงทุ
ที่ผู้วิจัยใช้นในการวิ
จัยครั
ออกเป็
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
การดาเนินการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมิน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง ประกอบด้วย
1.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมิน คือ
1.2 แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังเรียนการจัดประสบการณ์

7

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยPROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

1. แผนการจัดประสบการณ์
กรรมศิ
ลปะสร้
งสรรค์ โดยมี
ขั้นตอนการสร้
างป ดังนี้
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันาพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี ครบ 113
บทความวิจัยกิจ(ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

ศึกษา บริษัท กNN&KY
จํากัดกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
ศึกกรณี
ษาเอกสารหลั
“การพั
การพัสูฒตรการศึ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ศึกตษาแผนการจั
โดย พศวั
สุขสบาย ดประสบการณ์
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัย
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสเลื
นทางการขนส
งโดยใช
TSP าและ
VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
อกกิจกรรมศิ
ลปะสร้
งสรรค์
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
งแผนการจั
ดประสบการณ์
ยานยนต กรณีสร้
ศึกาษา
: บริษัท XYZ
จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยตรวจสอบ
วสานุรักษ
ไม่ผา่ น อยุธปรั
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
ยา บปรุงแก้ไข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
ผ่าน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดยแผนการจั
อุบล ไมพุมดประสบการณ์สมบูรณ์
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสร้าโดย
งและหาวิ
ธีหาคุณภาพแผนจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
2. ขั้นตอนการสร้างแบบวัการทํ
ด านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิโดย
จั ย ทีโสภิ่ เ กีต่ ยตาวข้ประพฤทธิ
อ งกั บ พืพ้ นงษฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเครื่ อ งมื อ วั ด ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ เช่น งานวิ จัยของทวี
ดิ์ แก้วทอน
(2546),
ญ อ่เขตดุ
อนบึสติ งพร้
ว (2547) เพื่อเป็นแนวทางในการ
กลยุทศธักการตลาดค
าปลีกของชุ
มชนทาคมขวั
น้ําสามเสน
กรุงาเทพมหานคร
สร้างสรรค์แบบวัดทางคณิตศาสตร์
โดย ธันย ชัยทร

2. สร้างแบบวัดความสามารถทางคณิ
ตศาสตร์
จานวนน1ทําชุสวนสละ
ด ดังนีในจั
้ งหวัดจันทบุรี
การวิเคราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
โดย ดวงรัตน ตสวัศาสตร์
สดิ์มงคลจานวน 15 ข้อ
ชุดที่ 1 แบบวัดความสามารถทางคณิ
3. นาแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์ คือ
1) ผศ.ดร.วัชรี ร่วมคิด ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2) ผศ.อุบล ผลจันทร์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3) ดร. อนุภูมิ คายัง อาจารย์ประจารายวิชา
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ใน 3
ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะนาให้แก้ไข ดังนี้
4.1 ปรับปรุงภาพในข้อสอบให้ชัดเจนขึ้น
4.2 ไม่ควรใส่คาชี้แจง เพราะไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
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สารบัญ (ตอ)

5. น าแบบทดสอบที่ ป รับ ปรุ ง แล้PROCEEDINGS
ว ไปใช้ ท ดสอบเด็ ก ปฐมวัย กลุ่ ม ตั ว อย่า ง จ านวน 19 คน ที่ศึ ก ษาอยู่ ใ น

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ระดับชั้นอนุบาลปี
ที่ 2/1 จโรงเรี
ยเนืรายงานสื
นสาธิ
ตมหาวิ
ทยาลัยราชภั
ฏเลยารําไพพรรณี
ตาบลเมื
องป อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ครบ 113
บทความวิ
ัย (ภาคบรรยาย)
หนาเพื่อหาความ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยคานวณจากสูตร KR-20 (Kuder Richardson – 20) ดังตาราง 1

ความเชื่อมั่น

พิสัยของอานาจ
จาแนก (r)

พิสัยของค่าความ
ยาก (p)

จานวนแบบทดสอบ
ที่คัดเลือกไว้

จานวนแบบทดสอบ
ก่อนการคัดเลือก

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ตาราง 3 ค่าความยาก (p)
อานาจจ
าแนกฒ(r)นางานวิ
และความเชื
มั่นของแบบทดสอบที
“การพั
การพั
จัย่อและนวั
ตกรรม ่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
หน่วยการ
เนื้อหา
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
เรียนรู้
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
คณิตศาสตร์ ความรูการปรั
้พื้นฐานทาง
บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
แสนสนุก คณิตศาสตร์
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
15
4
0.21 - 0.84 0.26 - 0.48 0.211
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
(รูปทรงพฤติ, กจรรมการซื
านวนนั้อบและการตั
,
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
การจาแนก)
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
งหวัดพระนครศรี
อยุธยาตศาสตร์ของเด็ก ปฐมวัยโดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นักเรียนชั้น อนุบาล 2
การพัฒนาทักจัษะพื
้นฐานทางคณิ
โดย แสงจิตต ไตแสง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั
ฏเลย มีความมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 1.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 70/70 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
โดย อุบล ไมพุม
เรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้
งสรรค์ และมีส่มมมติ
าน คือองการซื
เด็กปฐมวั
ทาักนค
ษะพื
การสื่อาสารทางการตลาดที
ีผลตอฐความต
้อสินคายมีในร
าปลี้นกฐาน
: กรณีทางคณิ
ศึกษา ตศาสตร์หลังจากได้รับการ
จัดประสบการณ์โดยกิจรกรรมศิ
ปะสร้ทางสรรค์
สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
าน ซีพีเลฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
อัญยชลี
เยาวราช
อนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิโดย
ทยาลั
ราชภั
ฏเลย ตาบลเมืองเลย อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
2560 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 19 คน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
เครื่องมือที่ผู้วจัิจงัยหวัใช้ดใสุนครั
้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง และ
รินทร
เครื่องมือที่ใช้วัดประเมิน โดยมีโดย
รายละเอี
งมือแต่ละประเภท ดังนี้
โสภิตตายดและเครื
ประพฤทธิพ่องษ
1. เครื่องมือที่ใช้กลยุ
ในการด
าเนินการทดลอง
คือ าน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ทธการตลาดค
าปลีกของชุมชนท
โดย ธันย ชัยทร
1.1 แผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

2. เครื่องมือที่ใช้การวิ
ในการวั
ดประเมิ
น นคืของการลงทุ
อ
เคราะห
ทางการเงิ
นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
2.1 แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังเรียนการจัด ประสบการณ์ ซึ่งมีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.211 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการดาเนินการทดลองที่มีตัวแปรอิสระตัวแปรเดียว
(Single – independent variable) โดยใช้แผนแบบก่อนการทดลอง (Pre – experimental design) แบบศึกษากลุ่ม
เดียว วัดก่อนและหลังเรียน (One – group pretest – posttest design) โดยก่อนเรียน ผู้วิจัยจะให้ผู้เรียนทา
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อน แล้วจึงดาเนินการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการสอน ผู้วิจัยจะทาการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบวัด ความสามารถฉบับ
เดิม แล้วรวมคะแนนการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Observation) – หลังเรียน (Post Observation) นามาวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์

9

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปผล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ท่อี่มงจาก
ีผลต่
อทัมกวิชษะพื
้นบฐานทางคณิ
รายงานสืบเนื
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดั
ชาติวิจัยรําไพพรรณีตครัศาสตร์
้งที่ 11 ข องนั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าล 2
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113 ป
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบทความวิ
ราชภัฏเลยจสามารถสรุ
ปผลวิจัยได้ดังนี้
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 มีทการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์บหสินลัคงาจากได้
รับการจัดประสบการณ์โดยกิจกรรมศิลปะ
ในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
อภิปรายผลการวิจัย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
จากงานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้โดย
กิจกรรมศิ
พศวัต สุลขปะสร้
สบายางสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั
ยราชภัฏเลย
สามารถอภิ
ังนี้
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20ปนางฟ
าแปรรู
องการของผูบริโภค
ธัรายผลได้
นวาคม
2560ปดตามความต
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง จังวหวั
รี วนใหญ่ให้ความ
หลังจากนาแผนการจัดประสบการณ์ไปจัดมหาวิ
กิจทกรรมกั
บนักเรียนชั้นอนุบาล สังเกตได้
่า ดผูจั้เนรียทบุนส่
ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ร่วมมือในกิจกรรมดี เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ของกิจกรรมและสามารถนาไปสอนได้จริงและส่งเสริมพัฒนาการแต่ละ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ด้านของเด็กให้เป็นไปตามคุณลักษณะตามวั
ประสงค์ของแผนที่เขียนขึ้น ซึ่ งหลังจากการจัดกิจกรรม ได้
ของธุรกิจคยาซึปลี่งตรงตามวั
กประเภทบริตกถุารโรงแรมในประเทศไทย
ทาการเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตโดย
ศาสตร์
บัลลัขงกองผู
สัน้เทัรีดยน โดยทาการทดสอบ ด้วยข้อสอบจานวน 15 ข้อ ซึ่งได้ผลการ
การปรับปรุงเสนทางการขนสตงโดยใช
และ กVRPTW
ใช อกรณี
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางคณิ
ศาสตร์TSP
ของเด็
ปฐมวัยมาประยุ
ระหว่กาตงก่
นเรีศยึกษา
น – หลังเรียน เรื่อง
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิต
โดย วัชรพล วงศจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพบว่าค่าเฉลี
่ยก่อนเรี
ยน เท่ากับ 9.37 (
ค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 14.58
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
(
ซึ่ ง แสดงให้ยานยนต
เ ห็ น ถึ ง ค่กรณี
า การกระจายของคะแนนที
่ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถท าการทดสอบได้
ศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เป็นส่วนมาก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดย
ผู้เรีถิยรนมี
ตศาสตร์สูงขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
นันทคทิวามสามารถทางคณิ
วาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื
้อและการตัดสิทนี่ผใจของผู
อผลิ้นตภัซึณ่งฑได้
จากต
กกของธุรกิจชุมชน
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจั
ด ประสบการณ์
ู้วิจัยได้ซื้อพทีัฒ่มีตนาขึ
ผ่านนการตรวจสอบจากผู
้เชี่ยวชาญ
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ทั้งในส่วนของเนื้อหา การใช้ภาษา และกิจกรรมที่จัดไว้ในแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จะช่ วยให้
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางคณิการศึ
ตศาสตร์
เกิดความรู
้ความเข้
้งใจในเรื
่เรียน ทั้งยัองยุมีธกยาิจกรรมที่น่าสนใจ
กษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัาดใจและตั
การเศรษฐกิ
จชุมชน ่ออํางที
เภอพระนครศรี
เช่น กิจกรรมระบายสี กิจกรรมฉีกจัปะกระดาษ
กิจอกรรมร้
งหวัดพระนครศรี
ยุธยา อยลูกปัด บรรยากาศการ จัดประสบการณ์ ภายในห้องเรียน
แสงจิดตความเข้
ต ไตแสง าใจในพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จากความร่ วมมือของผู้เรียน
จึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและทาให้ผโดย
ู้เรียนเกิ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิ
จกรรมมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กได้ลงมือ
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
ปฏิบั ติ กิจ กรรมด้ว ยตนเอง และได้นาเสนอผลงานของตนเองหน้า ชั้นเรียน ก็จ ะช่ว ยส่ งเสริมผู้ เรีย นให้ เกิด ความคิ ด
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สร้างสรรค์ และจินตนาการเกิดความภาคภู
มิใจในตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการในด้าน ร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
สติปัญญา ทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นโดยฐานทางคณิ
ตศาสตร์สูงขึ้น ได้แก่ รูปทรงต่างๆ จานวนนับ และการจาแนก
อัญชลี เยาวราช
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ การวิ
แก้วเทอน
22-24)ของการทํ
ที่ และชาญณรงค์
คราะห(2546:
ทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิพรรุ
ธปี ลู่งกโรจน์
ขาวตนเดี(2543:
่ยวและ 25-27) ทาให้เด็ก
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
ได้ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ทาให้เด็กได้าเภอปราสาท
แสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิด
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
และรู้สึกโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ ยังไม่สามารถสื่อสารทางตัวอักษรได้ดีทาให้เด็กรักการทางานและมีความภาคภู มิใจ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ในตนเอง เมื่อการสร้างสรรค์ งานศิลกลยุ
ปะของเด็
กแต่ละชิ้นเสร็จสิ้นลง เด็กจะรู้สึ กภาคภูมิใจกับผลงานของเขามาก ทาให้
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
กระตือ รือร้นที่ จะสร้า งผลงานชิ้นใหม่ต่อโดย
ไปช่ธัวนยฝึ
ความประณีต และสมาธิเพราะในขณะที่เ ด็กพยายามควบคุมมื อ
ย ชักยทร

ให้สามารถวาดระบายสี หรือประดิการวิ
ษฐ์สเคราะห
ิ่งหนึ่งทสิางการเงิ
่งใดให้นสของการลงทุ
าเร็จนั้นต้นอทํงใช้
ความตัในจั้งใจงหวัความพยายามและใช้
สมาธิที่แน่วแน่
าสวนสละ
ดจันทบุรี
มั่นคงตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละวัย และ คมขวั
ญ
อ่
อ
นบึ
ง
พร้
า
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(2550
:
บทคั
ด
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อ
)
ผลการวิ
จ
ั
ย
พบว่
า
การพั
ฒนาทักษะ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพื่ อ การ เรี ยนรู้ มี ทั ก ษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ โ ดยรวมและจ าแนกรายทั ก ษะมี ค่ าเฉลี่ ย สู ง ขึ้ น และอยู่ ใ นระดั บ ดี
เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนความสามารถทางทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ แคทลียา จักขุจันทร์ (2556 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลอง
เด็กกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปด้านเวลาและด้านเรขาคณิตสูงกว่า ก่อนการ
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คณิตศาสตร์ด้านแบบรูป ด้านเวลาและด้านเรขาคณิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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พบว่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิรายงานสื
ติ ทีบ่รเนืะดั
บ การประชุ
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หนา ตศาสตร์
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ผลที่กล่าวมาจึ
งสรุ
ปได้ว่า ผลของการใช้
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ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ควรจั
ดกิจกรรมที
กรณีศึกษาครูบริ
ษัท NN&KY
จํากัด ่มีความหลากหลาย เรียนรู้ผ่านการเล่น อย่างอิสระ ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยตนาการ
และนวัส่งตผลให้
กรรม
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ใช้โดย
ความคิ
งสรรค์และจิ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งยังให้ผู้เรียน
พิชญดณสร้
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แนวทางการศึ
ก
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งทางการจั
ด
จํ
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หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
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ด
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เกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื
ที่เพิ่อ่มขัขึบ้น เคลื่อนประเทศไทย 4.0”าแปรรูป

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
(ษะพื
เรื่อง ผลของการใช้
กิจดกรรมศิ
ปะสร้
างสรรค์
ที่มีผมพระเกี
อยรติทัฯก(อาคาร
้นเภอขลุ
ฐานทางคณิ
เพื่อการจั
จําณหนหอประชุ
ายลของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตํลต่
าบลมาบไพ
อํา36)
ง จังหวัดจัตนศาสตร์
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รมงคล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นาไปสู่ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิาผลงานวิ
ดการสื่อสารแบบปากต
ข้อเสนอแนะในการน
จัยไปใช้ อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
1. ผู้ ส อนควรศึ ก ษารายละเอี
โดย บัลลังก สันยทัดทุ
ด ก ขั้ น ตอนของแผนการจั ด ประสบการณ์ กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์
ให้เหมาะสมกับวัยของผูการปรั
้เรียนเพื
พัฒนาให้
กสูตรบรรลุ
บปรุ่องเสว่านจะได้
ทางการขนส
งโดยใชตรงตามหลั
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มาประยุเกป้ตาใหมายในการพั
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และตอบสนองการเรียนการอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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วงศรจับันการพั
ทร ฒนาก็ต่อเมื่อมีการดาเนินกิจกรรมอย่า งต่อเนื่องและจับช่วงเวลา
2. ทักษะทางคณิตโดย
ศาสตร์
จะได้
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ในการทากิจกรรมที่สามารถยื
ดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
3. ในการจัดกิจกรรมหน่
ควรจั
โดย ถิรนัวนยต่
ท าทิงๆ
วาราตรี
วิทดยกิจกรรมในหน่วยที่ใกล้ตัวเด็กเพื่อปรับตัวในการใช้ ชีวิตประจาวัน
และต่อยอดประสบการณ์พฤติ
เดิกมรรมการซื
ของเด็ก้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จั
ง
หวั
ด
จันาวิ
ทบุรจี ัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
1. จากวิจัยครั
้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียว วัดก่ อน – หลังการทดลอง (one group
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
pretest posttest design)
ในครั้งอต่ยุอธไป
จังหวัดพระนครศรี
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ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
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ทวีศักดิ์ แก้วทอน. (2546). ผลของการใช้แบบฝึ กกิจกรรมต่
อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ศึกเนืรายงานสื
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สงขลานครินทร์
คาในล็อ.คจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
นิตยา ผ่านวงศ์. (20 มกราคม 2560).การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ครูประจาชั้นอนุบาล 2/3. บสัสิมนภาษณ์
กรณี
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ก
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ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
นิตยา ประพฤติกิจ. (2537). คณิตศาสตร์สาหรั
บเด็กปฐมวั
ย. พิมพ์จคัยรั้งและนวั
ที่ 2. เพชรบุ
รี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2545). แผนการจั
ดประสบการณ์
่อนประถมศึ
แนวทางการศึ
อกงทางการจั
ดจําหนกาษาแบบบู
ยน้ําพริกเห็ร4.0”
ดณาการ.
นางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ. (2542). ของโรงเรี
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ปฐมวั
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ต
:
คณะครุ
ฏภูเก็ต
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารศอาสตร์
น จังหวัสถาบั
ดจันทบุนรราชภั
ี
เยาวพา เดชะคุปต์. (2542). การจัดการศึกโดย
ษาสพศวั
าหรัต บสุขเด็สบาย
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บริโภคทยาลัยสวนสุนันทา.
วัภันณ
ธั.นวาคม
สิริมณี บรรจง. (2549). เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิ
ตที่ ศาสตร์
กรุาแปรรู
ง2560
เทพฯ
:( คณะครุ
าสตร์ มหาวิ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ถ่ายเอกสาร.
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2550). จิตวิทยาการศึ
กษา.
งเทพฯ : จุฬอาลงกรณ์
มหาวิกทส ยาลั
ย. กับผลประกอบการ
กรอบแนวคิ
ดการสืกรุ่อสารแบบปากต
ปากอิเล็กทรอนิ
(eWOM)
ของธุรกิจคามปลีารีกประเภทบริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
. (2542). การโรงแรมในประเทศไทย
แนวการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษหน้า
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ในรัตนพินิจนิทิศการศึกษา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ชวลี อมาตย์กุล, ศุภรัตน์ เลิศพาณิชการปรั
กุล, ชญานุ
ตม์ บุญไพศาล, 48 – 107. อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชงิ่ : มูลนิธิสมเด็จ
บริษัท XYZ จํากัด
พระเทพรัตนราชสุดา.
โดย วัชรพล วงศจันทร
Kline, K. 2000). Early childhood
teachers
discuss
the standard.
Teaching
Mathematics. 6,
การปรั
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาChildren
ประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
(9) : 568-571.

โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

12

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี
ยนรู
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ติศวิจัยาสตร์
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
วิชาการระดับชาติ
รําไพพรรณี เรื
ครั้งที่อ
่ 11ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
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มวิชาการระดั
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จพอเพี
ยงบชาติกลุมหาวิ่มสาระการเรี
คาในล็
าย สิมนคความสามารถในการคิ
าประเภทช็อคโกแลต :
โดยใช้เทคนิคการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
การสืบเสาะหาความรูบ้ สินเพื
่อส่องคจเสริ
ดวิเคราะห์
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยน้ และนวั
ตกรรม
นักเรียนชั
ประถมศึ
กษาปีที่ 6
โดย พิส
ชญาหรั
ณี ตีรบณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรูป
่อขับofเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
The Development
History
Learning
Activities
Packages for Local
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวั
ต สุขสบาย
Wisdom in Khlung
Town
Based on Philosophy of Sufficiency Economy in
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
Social Study,
Religion
and
Group
by
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจั
ดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยCulture
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุUsing
ง จังหวัดจันthe
ทบุรี Inquiry Process to
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเThinking
ชียรมงคล
Develop the Analytical
Abilities of Prathomsuksa 6 Students.

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
วินัย สว่างเรือง
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โรงเรี
โดย บัยลนเทศบาลเมื
ลังก สันทัด องขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
บทคัดย่อ
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
กรณี1)
ศึกษา
ัท XYZอ มูจําลกัพืด ้ น ฐานและความต้ อ งการในการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
การวิจัยครั้งนี้มีวัตยานยนต
ถุประสงค์
เพื่อ: บริ
ศึกษษาข้
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ิทย กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้สั งคมศึกษา
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุ งวตามหลั
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้น
จังหวัดจันทบุรี
ประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิ
ทธิภราพของชุ
ดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุ
ักษ
เมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง กลุห่มารจั
สาระการเรี
ังคมศึ
กษา ศาสนาอยุธและวั
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
ดการเศรษฐกิยจนรู
ชุม้ สชน
อําเภอพระนครศรี
ยา ฒนธรรม โดยใช้ เทคนิคการ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
สืบเสาะหาความรู้ เพื่ อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ สาหรับนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80
โดย แสงจิตต ไตแสง
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้โดย
องถิอุบ่นลเมืไมองขลุ
งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
พุม
และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสื
การสื
บเสาะหาความรู่ม้ ีผเพืลต่ออส่ความต
งเสริมองการซื
ความสามารถในการคิ
คราะห์
่อสารทางการตลาดที
้อสินคา ในรานคาปลีดกวิ: เกรณี
ศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรีรายนนซีพ4)ีเฟรชมาร
เพื่อศึกทษาความพึ
งพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง
ในกรุงเทพมหานคร
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด

13

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม22560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

วิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นชนิดประมาณค่
า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีบทความวิ
่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่
าที (t-test แบบ Dependent Samples)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ ฒ
8 นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิชา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึก ษาข้อ มูล พื้น ฐานและความต้
อ งการในการพั
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
องขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
่มสาระการเรี
ยนรู: ้สังคมศึกษา ศาสนา
บสินคาในล็จอพอเพี
คจายยสิงนคกลุ
าประเภทช็
อคโกแลต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู
้ เพื่อส่งฒ
เสรินางานวิ
มความสามารถในการคิ
เคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
“การพั
การพั
จัยและนวัดตวิกรรม
ชญณี กตีรเรีณากรณ
ยนพิและนั
ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีความต้องการ อยู่ในระดับมาก
ปีที่ 6 พบว่า ความต้องการของผู้ปกครองนักเรีโดย
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อิปขััญ่มบญาท้
่อนประเทศไทย
2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
เรื
่
อ
งภู
ม
อ
งถิ
่
น
เมื
อ
งขลุ
ง
ตามหลั
กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
โดยใช้
คการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
พศวัเทคนิ
ต สุขสบาย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แนวทางในการพั
มีประสิทธิภาพ
(E1ตวัภัน/ณที่ ฑ19Eเห็2-)ด20นางฟ
เท่ธันาวาคม
กัาบแปรรู
81.91/83.09
สูงกว่าเกณฑ์
ฒนาผลิ
ป ตามความตองการของผู
บริโภค80/80 3) ผลสัมฤทธิ์
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
จัน้วทบุ
รี
ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรีมหาวิยนที
่ได้จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียดนรู
ิชาประวั
ติศาสตร์ เรื่อง
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริกรอบแนวคิ
มความสามารถในการคิ
ดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูง
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นทําสวนสละ ในจังหวั
จันทบุรี after using the history
learning activities packages for local wisdom
Town Based on Philosophy of Sufficiency Economy
โดย ดวงรัin
ตนKhlung
สวัสดิ์มงคล
in Social Study, Religion and Culture Group by using the inquiry process to develop the analytical thinking
abilities.The samples consisted of 25 Prathomsuksa 6/1 of Khlung Town Municipal School 1 (Buravitayakan)
in second semester of academic year 2016 and were selected by cluster random sampling. The research
instruments were 1) a set of questionnaires surveying local needs about the local wisdom in Khlung Town
Based on Philosophy of Sufficiency Economy in history subject concerning social studies, religions and
cultures 2) seven sets of history learning packages for local wisdom in Khlung Town Based on Philosophy
of Sufficiency Economy in Social Study, Religion and Culture Group by using the inquiry process to
develop the analytical thinking abilities. 3) seven lesson plans of history learning packages for local
wisdom in Khlung Town Based on Philosophy of Sufficiency Economy in Social Study, Religion and Culture
Group by using the inquiry process to develop the analytical thinking abilities. 4) a thirty items pre and
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โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
บทนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิ
สง
การศึกษาเป็นกระบวนการเรี
ยนรูตต้เพืไต่อแความเจริ
ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึก การ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
อบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
โดย อุบล ไมพุม
สภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปั
จจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ งตลอด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
แห่งชาติ , 2542 : 2) กระบวนการเรี
ยนรู้ของบุคคลจะประสบความส าเร็จ ได้เมื่ อการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่ องของการรู้จักคิ ด
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
สร้างสรรค์และจินตนาการการจัดโดย
การเรี
ยนรูเยาวราช
้ให้บังเกิดแก่ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง เ กิดความ
อัญชลี
เคราะหหทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรี
ยดวยวิวธิตปี ลูเจริ
กขาญ
วตเติ
นเดีบ่ยโตเป็
วและนมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นทรัพยากร
เชื่อมั่น สนใจใฝ่รู้สามารถคิดการวิ
วิเคราะห์
าเหตุผล สืบค้ของการทํ
นหาความจริ
งของชี
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
ที่สาคัญของชาติฉลาดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกเภอปราสาท
ษา, 2546 : 1)
จังหวัดสุรินทร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่
งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ให้ความสาคัญและกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบัญญัติไว้ใน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
หลายมาตรา สรุ ป ได้ ดั ง นี้ กลยุ
มาตรา
7 บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า ในกระบวนการเรี ย นรู้ ต้ อ งปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และส่ ง เสริ ม ศาสนาและ
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา โดย
ภูมธัิปนัญย ญาท้
ชัยทรองถิ่น ภูมิปัญญาไทย มาตรา 23 บัญญัติว่าการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน

ระบบการศึกษา นอกระบบการวิ
และการศึ
ษาตามอั
ธยาศัย ต้นอทํงเน้
นความรู
่ยวกั
ศาสนา
เคราะหทกางการเงิ
นของการลงทุ
าสวนสละ
ในจั้เกีงหวั
ดจับ
นทบุ
รี ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา
ไทย มาตรา 27 บั ญ ญั ติ ว่ า ให้ ค ณะกรรมการการศึ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคลก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดหลั ก สู ต รแกนกลางของประเทศขึ้ น และให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ จัดทาสาระของหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรา 57 บัญญัติว่า ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542 : 1- 30)
การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสาคัญของการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จะมีความสามารถในด้านอื่นๆ เหนือกว่าบุคคลอื่นๆ ทั้งทางด้านสติปัญญาและการดาเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของ
การคิ ด ทั้ ง มวลเป็ น ทั ก ษะที่ ทุ ก คนสามารถพั ฒ นาได้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยทั ก ษะที่ ส าคั ญ คื อ การสั ง เกต การเปรี ย บเที ย บ
การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจาแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปเชิง
เหตุผล การศึกษาหลักการ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ การตั้งสมมุติฐานที่มีผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและการ
ตัดสินใจในสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเหตุผ ล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการคิดระดับสูง ที่เป็ น
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กรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ณากรณ
ต่ า งๆ ขณะเดี ย วกั น การวิ เ คราะห์ ก็ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องคน ท าให้ ส ามารถเรี ย นรู้ และเข้ า ใจความ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อดขัการเปลี
่อนแปลงอย่
นประเทศไทย
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ท
าให้
เ
กิ
่
ย
า
งรวดเร็
ว
ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งทาให้เกิดความเข้าใจ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
งนั้นต สุการจั
ดการเรียนรู้จึงควรใช้การสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการคิ ดและพัฒนา
โดยดัพศวั
ขสบาย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และยั
งสอดคล้อฒงกันาผลิ
บหลัตวัภักนณทีสู่ ฑต19เรแกนกลางการศึ
กษาขั้นอพืงการของผู
้นฐาน พุบริทโภค
ธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้น
แนวทางในการพั
ห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วมหาวิ
ยให้ทผยาลัู้เรียยราชภั
นเกิ
ดสมรรถนะที่สาคัญ 5 ประการ ได้แทบุก่รี ความสามารถในการ
ฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
เทคโนโลยี (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึ
ษา,กประเภทบริ
2552 : ก2-3)
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากสานักงาน
ของธุรกิจคากปลี
ารโรงแรมในประเทศไทย
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ
โดยกษา
บัลลั(สมศ.)
งก สันทัดที่ประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบ 2 พ.ศ . 2554 ระดั บการศึ กษา
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
โดยใช ยTSP
และ VRPTWผู้เมาประยุ
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 9 ได้เสนอแนะว่าครูควรจัดกิจกรรม งการเรี
นการสอนให้
รียนได้กเตข้ใชาถึกรณี
ง ใช้ศึกปษาระโยชน์จากสื่อของจริ ง
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและธรรมชาติ โดยการบูรณาการการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดย วัชรพล วงศจันทร
ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ควรกระตุ้นให้ผการปรั
ู้เรียนได้
ัฒนาทักษะในการคิ
เคราะห์ คิดสังเคราะห์
การสรุตปโคมไฟ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
บปรุพ
งกระบวนการเพื
่อลดความผิดดวิพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตลอดจนทักษะ การมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ขยานยนต
องผู้เรียกรณี
น ครู
ศึกคษาวรได้
: บริรษับัท การพั
XYZ จํฒ
ากันาให้
ด มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อสามารถจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิ
จากตนยกกของธุ
รกิจชุมชน
มากขึ้น ควรใช้วิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ
ง และการวั
ดทักษะการคิ
ดด้ตวภัยณฑ(โรงเรี
นเทศบาลเมื
องขลุง ๑, 2554 : 31)
จังหวัดจันทบุรี
และพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้ค่าเฉลี่ยโดย
ด้านการคิ
ด วิเคราะห์ต่าสุด (ฆนัท ธาตุทอง, 2554 : คานา) สอดคล้องกับการ
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นการศึ
พื้นกฐาน
(O-NET)
ปีการศึ
กษา
2557 ของสถาบั
นการทดสอบทางการศึ
กษาแห่งชาติ
ษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจั
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
(สทศ.) ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กจัษาปี
ที่ 6 ผลการทดสอบแยกตามสาระการเรี
ย นรู้ ป รากฏว่ า สาระประวั ติ ศ าสตร์
งหวัดพระนครศรี
อยุธยา
แสงจิยตนเทศบาลเมื
ต ไตแสง
ระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.09โดยโรงเรี
องขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 46.27 ซึ่ง
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ต่ากว่าทุกสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้ ที่โรงเรียนควรเร่ง
โดย อุบล ไมพุม
พัฒนาเนื่องจากคะแนนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ
(โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑, 2558 : 2) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ในวิชาประวัติศาสตร์ควรนาเทคนิคและวิ
่งเสริงเทพมหานคร
มการคิดมาพัฒนาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์แก่นักเรียนและ
ราน ธซีีกพารสอนที
ีเฟรชมารท่สในกรุ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดย อัญชลี เยาวราช
ทางเศรษฐศาสตร
านาอิบนทรี
ดวยวิธปี ดลูกิกจขากรรมการเรี
วตนเดี่ยวและยนรู้ เป็นแนวทางหนึ่งที่มี
การนากลยุทธ์การสอน หรือการวิ
เทคนิเคราะห
คการสอนในรู
ปแบบต่ของการทํ
าง ๆ มาปรั
ใช้ใยนการจั
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําเภอปราสาท ้ เป็นวิธีการ หรือ
ความสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
จังหวัดสุรินทร
แนวทาง (Approach) ที่จะทาให้ผู้เรียนได้มโดยาซึโสภิ
่งองค์
ความรู้ในศาสตร์ต่ าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีมาจากการ
ตตา ประพฤทธิพงษ
สารวจตรวจสอบ (investigation) อาจเป็
กิจกรรมหรื
กระบวนการเรี
ยนรูเขตดุ
้ในรูสปติ แบบของการสั
กลยุทธนการตลาดค
าปลีกอของชุ
มชนทาน้ําสามเสน
กรุงเทพมหานคร งเกต การสารวจหรือการ
ทดลองตามสถานการณ์ที่เผชิญโดยเริ่มจากการตั
โดย ธั้งนคยาถาม
ชัยทร ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อนาไปสู่การสารวจ
ค้นคว้าและหาคาตอบ การตั้งคาถามจึ
งเป็เคราะห
นหัวทใจของการสื
บเสาะหาความรู
าเป็งหวันต้ดจัอนงใช้
การวิ
างการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ้ จในจั
ทบุรขี ้อมูล เป็นหลักฐานหรือประจักษ์
พยานอ้างอิง จึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่คโดย
รบถ้ดวงรั
วน ตแม่
้งนี้ต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ข้อมูลและใช้เหตุผลในการอธิบาย
น น
สวัยสาดิ์มทังคล
ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญขององค์ความรู้ที่ได้แล้วเชื่อมโยงคาอธิบายไปสู่องค์ความรู้นั้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะต้องมีการ
สื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ หรือหาข้อมูล
เพิ่มเติม(ประมวล ศิริผันแก้ว, 2551 : 1-2) โดยที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 219 - 220)
ได้เสนอแนะขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนด้วยเหตุการณ์ ที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างคาถามหรือ
กาหนดประเด็นที่จะศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 2 สารวจและค้นคว้า เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ขั้นที่ 3 อธิบายและ
ลงข้อสรุป เป็นการนาข้อมูล ที่ได้ มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ขั้ นที่ 4 ขยายความรู้ เป็นการน า
องค์ความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิด ที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และขั้นที่ 5 ประเมินผล เป็นการประเมินการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ และนาไปสู่การประยุกต์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
5 2560
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม

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

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวั
ตสารบั
ิศาสตร์ญ
เรื่อ(ต
ง ภูอม)ิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
PROCEEDINGS
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกรายงานสื
ษา ศาสนา
และวัมฒวิชนธรรม
โดยใช้
ทคนิคครัการสื
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดับชาติ
วิจัยรําเไพพรรณี
้งที่ 11 บเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
การคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรียนชั้นและงานประชุ
ประถมศึมวิชกาการระดั
ษาปีทบชาติ
ี่ 6 มหาวิ
ให้กทยาลั
ับนัยราชภั
กเรีฏยกลุนได้
มศรีอยุอ
ธยาย่า
ครังมี
้งที่ 8คุณ ภาพนั้น เนื้อหาสาระที่นักเรี ย นได้ เ รี ยนรู้
จะต้องมีความเหมาะสม และใช้
วิธีการสอนที่เน้นนักเรีบยสินเป็
สาคั
ฒนานั
กเรีย:นได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคาน
ในล็
อคจญายสามารถพั
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
พัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งเนืกรณี
้อหาที
รากฏในชุ
ดกิจจํากรรมที
ศึกษา่ปบริ
ษัท NN&KY
กัด ่เชื่อมโยงกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
ี ตีรณากรณาความเข้าใจ และนาไปใช้ได้อย่างมีคุณค่าเกิดความรัก ความภาคภูมิใจใน
จะเป็นประโยชน์และมีความหมายต่โดย
อการพั
นัพิกชเรีญยณนในการท
แนวทางการศึ
ษาเพิ
องทางการจั
จําหนอายน้
ดนางฟ
่อขั่มบชเคลื
4.0”
ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุ
รักษ์เพื
แกละเผยแพร่
ภ่อูมนประเทศไทย
ิปัญดญาท้
งถิํา่นพริเมืกอเห็งขลุ
งอย่าแปรรู
างยั่งปยืนประกอบกับผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอน
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ
ก ษา
ศาสนา และวั ฒ นธรรม ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาลเมื อ งขลุ ง ๑
โดย พศวัต สุขสบาย
(บุรวิทยาคาร) ได้พบปัญหาว่
า นักเรียนมี
ผลสัตวัภัมนณทีฤทธิ
์ทางการเรี
ยนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดที่ร้อยละ 60
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
าแปรรู
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติของนั
ฯ (อาคาร
( ก
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ายกของโรงเรี
ดมาบไผ
ตํฐาน
าบลมาบไพ
อํา36)
งหวัดจันทบุ
รี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึ
ษาระดั
บยนวั
ชาติ
ขั้นพืม้นพระเกี
เรีเภอขลุ
ยนชั้งนจัประถมศึ
กษาปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.60 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ,
่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2557 : 2) ในปี การศึ กษา กรอบแนวคิ
2558 นั กดเรีการสื
ยนได้
คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 54.55 (สถาบั นทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ , 2558 : 2)
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ผลการประเมินการทดสอบทางการศึ
โดย บักลษาระดั
ลังก สันบ
ทัดชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ดังกล่าว ปรากฏว่าผลคะแนนเฉลี่ยได้ลดลงทั้ง 2 ปี
ได้สะท้อนให้เห็นว่า จะต้อการปรั
งมีความพยายามให้
มากยิ
่งขึ้นTSP
ในการจั
ดการเรีมาประยุ
ยนรู้ เพื
บปรุ
งคุณภาพของนักเรียนให้บรรลุตาม
บปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช
และ VRPTW
กตใ่อชปรั
กรณี
ศึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ และปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยบวัปรุ
ชรพล
ทร
หลักสูตรของสถานศึกษาได้มีการปรั
งหลัวงศ
กสูตจันรสถานศึ
กษาในปีการศึกษา 2554 ได้เพิ่มเติมสาระท้องถิ่น โดยการบูรณาการกับ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปัยานยนต
ญหาที่พบคื
ดกิษจัทกรรมการเรี
กรณีอศึกเมืษา่ อจั: บริ
XYZ จํากัด ยนรู้ในสาระท้องถิ่น นั กเรียนส่ วนใหญ่ ไม่ สามารถเล่าหรื ออธิบาย
เรื่ องราวในท้ องถิ่ น เช่ น วั ฒนธรรม
หรื อวภูิทมยิ ปั ญญาในท้ องถิ่ นของตนได้ เป็ นเหตุ ให้ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชา
โดย ถิประเพณี
รนันท ทิวาราตรี
พฤติกยรรมการซื
้อและการตั
สินใจของผู
ซื้อทีฒ
่มีตนธรรม
อผลิตภัณในมาตรฐานการเรี
ฑจากตนกกของธุรกิจชุยมชน
ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี
นรู้ สังคมศึ
กษา ดศาสนา
และวั
นรู้มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความ
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธารงความเป็นไทยของนักเรียนอยู่ระดับค่อนข้างต่า
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
โดยปีการศึกษา 2557 เฉลีการศึ
่ยร้อกยละ
69.53นและปี
การศึ
2558 เฉลี
่ยร้ออํายละ
70.44 ซึ่งอต่ยุธากว่
ษาบทบาทผู
ําในการบริ
หารจักดษา
การเศรษฐกิ
จชุมชน
เภอพระนครศรี
ยา าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไว้
ที่ร้อยละ 75 (ฝ่ายวิชาการ,จังหวั
2559
: 4) อผูยุธ้วยาิจัยจึงได้เกิดความตระหนักและความจาเป็นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
ดพระนครศรี
โดย แสงจิ
และมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์
สูงสุตดตแก่ไตนแักสงเรียนเป็นสาคัญ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ับการบริ
จากเหตุผลการศึกษาดังกล่ากวผู
้วิจัยจึโภคของคนไทย
งสนใจสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญา
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
ท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิค
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตดอวิงการซื
้อสินคสา าหรั
ในรานค
ึกษา
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่การสื
อส่ ง่อเสริ
มความสามารถในการคิ
เคราะห์
บนัากปลีเรีกย: กรณี
นชั้นศประถมศึ
กษาปีที่ 6 เพื่ อให้เป็ นสื่ อ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสามารถน
ในการพัฒนานักเรียน ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
โดย อัาไปใช้
ญชลี เยาวราช
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทการวิ
ธิภาพยิ
ง
่
ขึ
้
น
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
รินทร
วัตถุประสงค์ของการวิจัจงัยหวัดสุโดย
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1. เพื่อศึก ษาข้กลยุอ มูทธลกพืารตลาดค
้น ฐานและความต้
ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง
าปลีกของชุมชนทอางการในการพั
น้ําสามเสน เขตดุสฒติ นาชุ
กรุงเทพมหานคร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลัโดย
กปรัธันชยญาของเศรษฐกิ
จพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
ชัยทร

เทคนิคการสืบเสาะหาความรูการวิ
้ เพืเคราะห
่อส่งเสริทางการเงิ
มความสามารถในการคิ
ดวิเคราะห์
สาหรั
นของการลงทุนทําสวนสละ
ในจังหวั
ดจันบทบุนัรกี เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ
ภ สาพของชุ
โดย ดวงรัตทนธิสวั
ดิ์มงคล ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ชาประวั ติ ศ าสตร์ เรื่ อง ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น
เมื องขลุ ง ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรม โดยใช้ เทคนิ ค
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ ของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื องขลุ ง ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรม โดยใช้ เทคนิ ค
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 62560
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วิธีดาเนินการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชอ
าการระดั
ครั้งที่่ 11
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยศึกษาข้อมูลเนืรายงานสื
พื่องในวโรกาสคล
้นฐานและความต้
งการบชาติ(Rวิจัย)รําขัไพพรรณี
้นตอนที
2 การพัฒนาออกแบบและพัฒนา
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ1ารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
นวัตกรรม (D1) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย นานวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย (R2) และขั้น8 ตอนที่ 4 พัฒนาประเมินผลและ
ปรับปรุงนวัตกรรม (D2) (มาเรียม นิลพัการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นธุ์, 2555 : 239) โดยมีรายละเอี
ดในแต่
งนีอ้ คโกแลต :
บสินคายในล็
อคจายละขั
สินค้นาตอนดั
ประเภทช็
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยศึกษาข้อมู“การพั
ลการพั
พื้นฐานและความต้
(Research
: R1)
ฒนางานวิอจงการ
ัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลกษาเพิ
จากเอกสารงานวิ
จัยที่เกี่ยวข้อง ผลการจั
ดการเรียนการสอนมาตรฐานและ
แนวทางการศึเพื
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
ตัวชี้วัด สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยของโรงเรี
วข้องจากหลั
กสูงตน้รสถานศึ
กษาและหลั
สูตรแกนกลางการศึ
ษาขั
ยนบานโป
ํารอน ตําบลโป
งน้ํารอน อํกาเภอโป
งน้ํารอน จังหวัดจันกทบุ
รี ้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระเบียบวิโดย
ธีและการออกแบบการวิ
จัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)
พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
เ
ห็
ด
นางฟ
าแปรรู
องการของผู
บริโคภคการสอนแบบสืบเสาะหา
วั
น
ที
่
19
20
ธั
น
วาคม
2560ป
ของมาเรียม นิลพันธุ์ (2555 : 239-245) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพั
ฒตามความต
นาชุดกิจกรรม
เทคนิ
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
ความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์ และแนวคิ
ทฤษฎี
กี่ยวข้จัองหวังกัดบจันความพึ
งพอใจกาหนดแนวทางการพั
ฒ นาและ
มหาวิทดยาลั
ยราชภัฏท
รําี่เไพพรรณี
ทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สร้างนวัตกรรม
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาของธุ
(การออกแบบและพั
นา) (Development : D1)
รกิจคาปลีกประเภทบริกฒารโรงแรมในประเทศไทย
ลลังก สันทัดยนรู้ วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลัก
ในขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาชุดโดย
กิจบักรรมการเรี
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
นทางการขนส
งโดยใช
TSP และ
VRPTW
มาประยุโดยใช้
กตใช เกรณี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู
้สังคมศึกษา
ศาสนา
และวั
ฒนธรรม
ทคนิศึกคษาการสืบเสาะหาความรู้
บริษัท XYZ จํากัด
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สโดย
าหรัวับชนัรพล
กเรีวงศ
ยน จชััน้นทรประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพ
าไปใช้จดพลาดในการตรวจนั
ริง) (Implement)
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย Development
: R1 (น
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ในขั้นตอนนี้เป็นการนาชุยานยนต
ดกิจกรรมการเรี
กรณีศึกษายนรู
: บริ้วษิชัทาประวั
XYZ จํตาิศกัดาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองขลุง ตามหลักปรัชญา
นท ศาสนา
ทิวาราตรีและวั
วิทย ฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังโดย
คมศึถิรกนัษา
และการตักดสิษาปี
นใจของผู
ื้อที่มจีตริองผลิกัตบภักลุ
ณฑ่มจตัากต
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาหรับพฤติ
นักกเรีรรมการซื
ยน ชั้น้อประถมศึ
ที่ 6 ซไปใช้
วอย่นากกของธุ
งจริง รกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา Development
: D (ประเมินและปรับปรุง) (Evaluation)
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุ1รักษ
ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมิ
น และปรันบําในการบริ
ปรุง ชุดหกิารจั
จกรรมการเรี
ติศาสตร์อยุเธรืยา่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การศึกษาบทบาทผู
ดการเศรษฐกิจยชุนรู
มชน้ วิชอําาประวั
เภอพระนครศรี
เมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจังจหวัพอเพี
ยง กลุอ่มยุสาระการเรี
ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการ
ดพระนครศรี
ธยา
โดย แสงจิ
ไตแสง สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้น ทั้งนี้
สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิ
ดวิตเตคราะห์
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือและวิ
เคราะห์ข้อมูล

โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ผลการวิจัย
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
1. ผลการศึก ษาข้อ มูล พื้น ฐานและความต้
อ งการในการพัฒ นาชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง
โดย อัญชลี เยาวราช
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียยดวนรู
ยวิ้สธปีังคมศึ
ลูกขากวตษา
นเดีศาสนา
่ยวและ และวัฒนธรรม โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัการวิ
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงของการทํ
กลุ่มสาระการเรี
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
เภอปราสาทกษาปีที่ 6 พบว่ า
เทคนิคการสื บเสาะหาความรู้ เพื่ อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ ส าหรั บนั กเรียนชั้ นาประถมศึ
จังหวัดสุรินทร
ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรี
ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชกลยุ
าประวั
ติศาสตร์าปลีเรืก่อของชุ
งภูมมิปชนท
ัญญาท้
องถิ่นเมืเขตดุ
องขลุ
กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทธการตลาดค
าน้ําสามเสน
สติ งกรุตามหลั
งเทพมหานคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัโดย
ฒนธรรม
โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
ธันย ชัยทร

วิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ี่ 6 มีทปางการเงิ
ระสิทธินภของการลงทุ
าพ (E1 / นEทํ2า)สวนสละ
เท่ากับในจั
81.91/83.09
การวิเทคราะห
งหวัดจันทบุรี สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิ
เคราะห์ของนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดย ดวงรัตน สวัสดดิวิ์มงคล
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิ คการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
7
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สรุปและอภิปรายผล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

จากผลการพัฒนาชุดกิจรายงานสื
กรรมการเรี
ยนรู้วมิชวิชาประวั
ิศวาสตร์
เรื่อครังภู้งทีม่ 11ิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของ
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดับตชาติ
ิจัยรําไพพรรณี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรีและงานประชุ
ยนรู้สังคมศึ
กษาบชาติ
ศาสนา
และวั
โดยใช้
มวิชาการระดั
มหาวิทยาลั
ยราชภัฒ
ฏกลุนธรรม
มศรีอยุธยา ครั
้งที่ 8 เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่ อส่งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึ
ี่ 6าสามารถสรุ
ปผลการวิ
จัย:ได้ดังนี้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินกคษาปี
าในล็ทอคจ
ย สินคาประเภทช็
อคโกแลต
1. ผลการศึก ษาข้
ล พืบริ้นษฐานและความต้
กรณีอศึกมูษา
ัท NN&KY จํากัด อ งการในการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญณี ตีรณากรณ จพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
องทางการจั
ดจําหนาดยน้วิเําคราะห์
พริกเห็4.0”
ดนางฟ
เพืกษาเพิ
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
เทคนิคการสืบเสาะหาความรูแนวทางการศึ
้ เพื่อส่งเสริ
ม่อความสามารถในการคิ
สาหรัาแปรรู
บนักปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และนั
เรียตนชั
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
โดย กพศวั
สุข้นสบาย
2. ชุดกิจกรรมการเรี
ย
นรู
้
ว
ิ
ช
าประวั
ต
เรืธัน่อวาคม
งภู
ม2560
ิปัญป ญาท้
องถิ่นองการของผู
เมืองขลุงบตามหลั
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภัิศนณทีาสตร์
าแปรรู
ตามความต
ริโภค กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
มสิฒ
ริรํานธรรม
ไพพรรณ
ยรติคฯการสื
( อํบ
(อาคาร
่อการจั
ดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดโดยใช้
มาบไผมพระเกี
าบลมาบไพ
า36)เภอขลุ
ง จังหวัดจัน้ ทบุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึเพืกษา
ศาสนา
และวั
เตํทคนิ
เสาะหาความรู
เพืร่อี ส่งเสริมความสามารถในการคิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
วิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 81.91/83.09
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยน และความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้
โดยอบังถิ
ลลั่นงกเมืสัอนงขลุ
ทัด ง ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้สั งคมศึกษา
การปรั
บปรุคงเสการสื
นทางการขนส
งโดยใช TSP้ เพื
และ
มาประยุกตใช กรณีศึกษา ดวิ เคราะห์ สาหรั บนักเรียนชั้ น
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิ
บเสาะหาความรู
่อส่VRPTW
งเสริมความสามารถในการคิ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยกวัเรีชยรพล
4. ความพึงพอใจของนั
นทีวงศ
่มีตจ่ อันชุทรดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุ ง
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพีกรณี
ยง ศกลุ
ยานยนต
ึกษา่มสาระการเรี
: บริษัท XYZ ยจํานรู
กัด้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิ
สาหรั
โดย ถิรนัดนวิทเคราะห์
ทิวาราตรี
วิทย บนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
้อและการตัยดสินรู
นใจของผู
ซื้อที่มตีติศอาสตร์
ผลิตภัณเรืฑ่อจากต
จากผลการพัฒพฤติ
นาชุกรรมการซื
ดกิจกรรมการเรี
้วิชาประวั
งภูมนิปกกของธุ
ัญญาท้รกิอจชุงถิมชน
่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของ
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
รักษ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สโดย
าหรัชวนพบ
บนักเรียเอีนชั่ยวสานุ
้นประถมศึ
กษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
1. ผลการศึจักงษาข้
อมูลพื้นฐานและความต้
องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง
หวัดพระนครศรี
อยุธยา
ตต ไตแสง จพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลัโดย
กปรัแสงจิ
ชญาของเศรษฐกิ
สรรพสามิ
กับมการบริ
โภคของคนไทย
เทคนิคการสื บเสาะหาความรู
้ เพื่ อตส่ใหม
งเสริ
ความสามารถในการคิ
ดวิ เคราะห์ ส าหรั บนั กเรียนชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 6 พบว่ า
อุบล ไมกพเรีุมยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียโดย
น และนั
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
้อสินาเภอขลุ
คา ในรานค
: กรณีศาคั
ึกษาญและต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
เพราะว่า ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน รวมถึงประชาชนที
่อาศัอยงการซื
อยู่ในอ
ง เห็าปลีนกความส
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ท้องถิ่นเมืองขลุง ส่งเสริมให้นักเรีโดย
ยน อัมีญพชลี
ัฒนาการทางด้
เยาวราช านร่างกาย อารมณ์ -จิ ตใจ สังคมและสติปัญญาที่เพิ่มสู งขึ้น ส่ งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นการวิ
ประโยชน์
ความคิดสร้างสรรค์
ในรูานาอิ
ปแบบต่
เรีนยเดีนสามารถเรี
เคราะหทมีางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
นทรียดาวงๆ
ยวิธและนั
ปี ลูกขากวต
่ยวและ ยนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
านาอิ
ทรียแขนิ
บบดัษ้งฐา
เดิม คของกลุ
กิจกรรมจริง ซึ่งสอดคล้องกัการทํ
บงานวิ
จัยนของ
าหล้มาเกษตรกรรมธรรมชาติ
(2550 : 397) ที่ได้ศตําึกบลทมอ
ษาวิจัยอํเกีาเภอปราสาท
่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
การเรี ยนรู้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม เรื่ อ ง วิ ถี ชีวิ ต ของคนในภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประพฤทธิพงษ
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่โดยา ชุโสภิ
ดกิตจตากรรมได้
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจากการเผชิญสถานการณ์จริง และ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถทบทวนความรู
้ได้จากเนื้อหาสาระในชุดกิจกรรม
โดย ธันย ชัยทร
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวั
ฒสนธรรม
โดย ดวงรั
ตน สวั
ดิ์มงคล โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 81.91 / 83.09 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ที่ 80 / 80 ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจั ดการเรียนรู้ด้ วยชุดกิจ กรรมการเรียนรู้วิชาประวัติ ศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
เมืองขลุง โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความแตกต่างจากการเรียนรู้แบบ
ปกติที่ใช้แบบเรียน หรือใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยาย ประกอบกับชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีคาแนะนาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามจึงทาให้สะดวกต่อการเรียนด้วยตนเอง เนื้อหาสาระได้
แบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เรียงลาดับต่อเนื่องกัน และมีความสมบูรณ์
ในตัวเอง ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ในแต่ละเรื่องตามความสามารถและประสบการณ์เดิม และช่วยให้พัฒนาความก้าวหน้าใน
การเรียนได้ อย่างไม่มีขีดจากัด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมื อปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็น ขั้นตอน และสามารถรับ รู้
ประสบการณ์จริง จากสถานการณ์ใกล้ตัว ซึ่งเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ขนิษฐา คาหล้า (2550 : 397) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัPROCEEDINGS
ฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

วัฒ นธรรม เรื่ อ ง วิ ถี ชีวิ ต ของคนในภู
น ออกเฉีายวัยนงเหนื
อ ของนั
ก เรีายรําไพพรรณี
นชั้ น ประถมศึ
พบว่
เนื่องในวโรกาสคล
พระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ครบ 113 ป ก ษาปี ที่ 5 ผลการวิ จั ยหน
บทความวิมิ ภจาคตะวั
ัย (ภาคบรรยาย)
าา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ชุดกิจกรรม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 อาจเนื่องจากชุดกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็อคจายดสิกินจคกรรม
าประเภทช็อคโกแลต :
จากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนสามารถทบทวนความรู
้ได้จากเนืบสิ้อนหาสาระในชุ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิ
โดย พิชญณี ตีรณากรณดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูแนวทางการศึ
้วิชาประวัตเพื
ิศกาสตร์
งภู่อมนประเทศไทย
ิปัญดญาท้
เมืกอเห็งขลุ
ง ตามหลั
ษาเพิ
อ่องทางการจั
จําหนอางถิ
ยน้่น
ําพริ
ดนางฟ
าแปรรูปกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
่อขั่มบชเรืเคลื
4.0”
านโปงน้โดยใช้
ํารอน ตํเทคนิ
าบลโปคงการสื
น้ํารอนบอํเสาะหาความรู
าเภอโปงน้ํารอน ้ จัเพื
งหวั่อส่ดจังนเสริ
ทบุมรี ความสามารถในการคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาของโรงเรี
และวัยฒนบนธรรม
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
วิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
นวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่เพืา ่อการจั
ดการเรี
ยนรู
้วยชุยนวัดอาคารเฉลิ
กิดมาบไผ
จธักรรมการเรี
ิชเภอขลุ
าประวั
ติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
มสิริร้ดําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ ย
( นรูอํ้วา36)
(อาคาร
การจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ตําบลมาบไพ
ง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
เมืองขลุง โดยใช้เทคนิคการการสืบเสาะหาความรู
ส่งเสริมวิความสามารถในการคิ
ดวิเคราะห์ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ได้มีส่วนช่วยใน
โดย้ เพื
จัก่อรกฤษณ
เชียรมงคล
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กับผลประกอบการ
การพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาให้กับกรอบแนวคิ
ผู้เรียน โดยส่
งเสริ
มการค้นพบความรู
้ แก้ปกัสญ(eWOM)
หาด้วยตนเอง
ช่วยให้จดจาความรู้ได้นาน
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
และสามารถถ่ายโอนความรู้ได้ และการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ได้เชื่อมโยงเนื้อหาสาระเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการ
โดย บัลลังก สันทัด
จัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ช่วยพัฒนามโนทั
ศน์แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
และแก้ปัญหาด้วยตนเองจากการแสวงหาความรู
บริษัท XYZ้ ผูจํ้เรีายกัดนจะได้รับประสบการณ์ตรง ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่สามารถนาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ นอกจากนี้การที่ผู้เรีโดย
ยนได้
งมือวงศ
ปฏิจบันทร
ัติด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและจดจาได้ดี นอกจากนี้
วัชลรพล
การปรับางานอย่
ปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
พลาดในการตรวจนั
บสินนระบบตามกระบวนการสื
คาประเภทผลิตโคมไฟ
การที่ผู้เรียนค้นพบกระบวนการเรียนรู้ และท
างมีขั้นตอน
ได้ฝึกดปฏิ
บัติงานอย่างเป็
บเสาะหา
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ความรู้ จะทาให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญอย่างมี เหตุผล ซึ่ง
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
สอดคล้องกับงานวิจัยของกระแส มิฆะเนตร
(2546
96 - 97)ดสินได้ใจของผู
ศึกษาวิ
ยนรู
พฤติกรรมการซื้อ:และการตั
ซื้อจทียั่มีตเกีอ่ยผลิวกั
ตภับณการจั
ฑจากตดนการเรี
กกของธุ
รกิจ้ดชุ้วมยเทคนิ
ชน คการสอนแบบ
สืบ เสาะหาความรู้ เพื่อ พั ฒนาผลสัมจัฤทธิ
งหวัด์ ทจันางการเรี
ทบุรี ย น และทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ของนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปีที่ 4
ชวนพบ
วสานุรักคษการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดโดย
การเรี
ยนรู้ดเอี้ว่ยยเทคนิ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัดกิการเศรษฐกิ
จชุมชนยนรู
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
และทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องจาก
จกรรมการเรี
้แบบสืบเสาะหาความรู
้ เป็นกิจกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
การตัตต้งคไตาถามให้
โดยมีแสงจิ
แสง คิดวิเคราะห์ จากหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจจากประเด็นที่ศึกษา
มีการเชื่อมโยงความรู้เดิม รู้จักเลือกใช้สรรพสามิ
ทักษะตและวิ
ีการเรี
ยนรู้ ในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ใหมกับธการบริ
โภคของคนไทย
ความรู้ที่ได้ และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง และการเรี
นรูพ้ตุม่อไป ทาให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย อุบลยไม
4. ความพึงพอใจของนักเรี
ยนที
่มี ต่อชุดกิจกรรมการเรี
ยนรู
้วิชาประวั
ิศาสตร์
การสื
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
องการซื
้อสินคาตในร
านคาปลีเรืก่ อ: งภู
กรณีมศิ ปึกัญ
ษาญาท้องถิ่นเมื องขลุ ง
ท ในกรุยงนรู
เทพมหานคร
ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียรงานกลุซีพ่มีเฟรชมาร
สาระการเรี
้สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ เทคนิคการสื บเสาะ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
หาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยชุ
ดกิานาอิ
จกรรมการเรี
ิชาประวั
ติศาสตร์ เรื่องภูมตํิปาบลทมอ
ัญญาท้อํอางถิ
่นเมืองขลุง โดยใช้เทคนิค
การทํ
นทรียแบบดัย้งนรู
เดิม้วของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
เภอปราสาท
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิ
ดวิเคราะห์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตาตา
ประพฤทธิ
ใช้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเข้
ใจได้
ง่าย ซึ่งพช่งษวยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่กาลังเรียนรู้ และเปิด
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
มชนทาน้ําสามเสน
สติ กรุดงสิเทพมหานคร
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนได้แสดงความคิ
ดเห็น ฝึเขตดุ
กการตั
นใจ มีความมั่นใจในการเรียนรู้ และ
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา สัตย์ซื่อ (2552 : 52 - 53) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
การวิเคราะหทางการเงิ
ทําสวนสละ
งหวักดจัเรีนยทบุ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
้ เรื่อง นสิของการลงทุ
่งแวดล้อมนรอบ
ๆ ตัวในจั
ของนั
นชัรี ้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว อาจเนื่องจาก การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และดาเนินการแสวงหาความรู้ สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และนาเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ผู้เรียนได้ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ท้า ทายความสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งเสริมความรู้สึกที่เป็นอิสระในการสืบค้นข้อมูลอย่าง
เป็นระบบด้วยตนเอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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ข้อเสนอแนะ

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

1. ในการจั
ดการเรี
นการสอนครู
ผู้สนพระราชสมภพสมเด็
อนควรจัดกิจพระนางเจ
จกรรมการเรี
ยนรู
ชุด
เนื่องในวโรกาสคลายวั
ารําไพพรรณี ครบ
113้ตป ามแผนการจัดการเรียนรู้ป
บทความวิ
จัยย(ภาคบรรยาย)
หนระกอบการใช้
า
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการ
นคาในล็
อคจาย สินคาประเภทช็
:
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิบคสิการสื
บเสาะหาความรู
้ เพื่ออส่คโกแลต
งเสริมความสามารถในการคิ
ดวิเคราะห์
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
ฒนางานวิ
และนวั
ทุกขั้นตอนซึ่งจะทาให้การจัดการเรีโดย
ยการพั
นรู
้นั้นบรรลุ
ผลตามเป้จาัยหมายสู
งสุดตกรรม
พิชญณี ตีรณากรณ
2. การจัดการเรีแนวทางการศึ
ยนรู้ด้วยชุเพืกดษาเพิ
กิ่อจขักรรมการเรี
ยดนรูจํา้วหนิชาประวั
ิศาสตร์
่องภูปมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญา
่มบชเคลื
องทางการจั
ายน้ําพริตกเห็
ดนางฟเรื
าแปรรู
่อนประเทศไทย
4.0”
ยนบายนโป
รอน ตํกาษา
บลโปศาสนา
งน้ํารอนและวั
อําเภอโป
งน้ํารอนโดยใช้
จังหวัดเจัทคนิ
นทบุรคี การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มของโรงเรี
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าสวนสละย ในจั
ดจันทบุรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี โดยใช้
สวัสดิ์มยงคล
แบบสอบถาม เพื่อนํามาปรับปรุโดย
งวิธดวงรั
ีการจัตนดการเรี
นการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง และหาวิธีที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียน และเข้าชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษามาเข้าเรียนหรือไม่มาเรียนในรายวิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนที่
2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทําให้นักศึกษามาเข้าเรียนหรือไม่มาเรียนในรายวิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนที่
2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนําข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

วิธีดําเนินการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

การศึกษาปัจจัยทีบทความวิ
่มีผลต่อการเข้
าชัเนื้น่อเรีงในวโรกาสคล
ยนของนั
กศึกษาในวิจพระนางเจ
ชาการบริ
หารการตลาด
ในภาคเรียนที่ 2/2559
ายวันพระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณี
ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กําหนดขอบเขตและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
บสินคดาในล็
อคจาย สินคาประเภทช็
1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจั
การและคอมพิ
วเตอร์ธอุรคโกแลต
กิจ ที่ล:งทะเบียนเรียนใน
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัี ฒตีรณากรณ
นางานวิ
ตกรรม
รายวิชา การบริหารการตลาด ภาคการศึกษาที
กษา 2559จจํัยาและนวั
นวน 30 คน
โดย ่ พิ2ชปีญกณารศึ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิแนวทางการศึ
จัย เป็นนัเพื
กกศึษาเพิ
ก่อษาสาขาวิ
ดการและคอมพิ
วเตอร์
องทางการจั
ดจําหน
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรูธปุรกิจที่เรียนในรายวิชา การ
ขั่มบชเคลื
่อชาการจั
นประเทศไทย
ของโรงเรี
ยนบานโปองกแบบเจาะจง
น้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
บริหารการตลาด จํานวน 30 คน ซึ่งได้
มาโดยการเลื
โดย
พศวั
ต
สุ
สบาย
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ตัวแปรอิสระ ขได้
แก่ ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ตัวแปรตาม
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ได้แก่ การเข้าชั้นเรียนวิชาการบริหารการตลาด
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏส่รํว
าไพพรรณี
1.2 เครื่องที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม
น คือ จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณซึวิ่งเชีมีย2รมงคล
ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วกรอบแนวคิ
นบุคคลของนั
ศึกษาสาขาวิอปากอิ
ชาการจั
ดการและคอมพิ
เตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหาร
ดการสืก่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
กส (eWOM) กับวผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจํานวน 2 ข้อ
บัลลังก สันทัด
ส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยที่มการปรั
ีผลต่บอโดย
การเข้
าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
วิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนทีบริ่ 2/2559
มหาวิ
ษัท XYZ จํากัด ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 10 ข้อ
1.3การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดย วัชรพล วงศจันทร
ปรุงกระบวนการเพืResearch)
่อลดความผิดโดยการศึ
พลาดในการตรวจนั
บสินคดาเห็
ประเภทผลิ
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริการปรั
มาณบ(Quantitative
กษาความคิ
นของนัตกโคมไฟ
ศึกษาต่อปัจจัยที่มี
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาการบริหารการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารการตลาด
ประจํ
าภาคเรีดสิยนนที
่ 2/2559
นวน
คน นโดยใช้
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
ใจของผู
ซื้อที่มีตจํอาผลิ
ตภัณ30
ฑจากต
กกของธุปรระชากรทั
กิจชุมชน ้งหมดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและแจกแบบสอบถามให้กับนัจักงหวั
ศึกดษาทั
จันทบุ้งหมด
รี 30 คน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
ในการบริ
หารจัด้ตการเศรษฐกิ
จชุมชน อําโดยการหาค่
เภอพระนครศรีาอร้ยุอธยละ
ยา
- การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 คุณสมบัติสน่วํานบุ
คคลของผู
อบแบบสอบถาม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามส่
โดย แสงจิวตนที
ต ไต่ 2แสงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียน
ทั้ง 10 ข้อ วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (ܠതสรรพสามิ
) และค่ตาใหม
เบี่ยกงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด โดยแบ่ง
ับการบริโภคของคนไทย
ช่วงเท่ากัน ซึ่งคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 และคะแนนต่
โดย อุบล ําไมสุพดุมเท่ากับ 1 เพื่อให้ได้ลักษณะเกณฑ์ เป็นแบบการแจกแจงปกติ
ระดับความคิดเห็นปรับการสื
ระดับ่อสารทางการตลาดที
คะแนนได้ ดังนี้ ่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ระดับความคิดเห็รนาน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร ระดับค่าเฉลี่ย
โดย อัญชลี เยาวราช
มากที่สุด
4.21 – 5.00
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
มาก
3.41 – 4.20 ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ปานกลาง จังหวัดสุรินทร
2.61 – 3.40
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ 1.81 – 2.60
น้อย
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
น้อยที่สุด
1.00 –เขตดุ
1.80
โดย ธันย ชัยทร
1.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
2) ค่าเฉลี่ย (ܠത)
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

ผลการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ส่วนทีบทความวิ
่ 1 ข้อมูลจส่ัยวนบุ
คเนื่อคลของผู
แนกตาม
งในวโรกาสคลา้ตยวัอบแบบสอบถาม
นพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจจํารําาไพพรรณี
ครบ 113เพศ
ป และการเข้า ชั้นเรียน โดยการแจกแจง
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ความถี่และการหาค่าร้อยละ ดังนี้

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศึกษา บริ
NN&KY่มตัจําวกัอย่
ด าง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
ตาราง 1 จํานวนและร้อกรณี
ยละของนั
กศึษัทกษากลุ
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูจํปานวน
ตัวเพื
แปร
ร้อยละ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
ย
นบ
า
นโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
ตํ
า
บลโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
อํ
า
เภอโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
1. เพศ
โดย พศวัต สุขสบาย
- ชาย
14
46.67
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
- หญิง
16ดจันทบุรี
53.33
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวั
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
รวม โดย จักรกฤษณ
30
100.0
วิเชียรมงคล
2. การเข้าชั้นเรียน กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
คาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
- ต่ํากว่า 5 ครั้ง ของธุรกิจโดย
0
0.0
บัลลังก สันทัด
- 6 – 10 ครั้ง
8
26.67
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
- 10 ครั้งขึ้นไป บริษัท XYZ จํากัด
22
73.33
รวม โดย วัชรพล วงศจันทร
30
100.0
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
วาราตรี
วิทย กศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบริหารการตลาด ภาค
จากตารางที่ 1 พบว่โดย
า ข้อถิรมูนัลนส่ทวทินบุ
คคลของนั
กรรมการซื
ดสินจํใจของผู
อผลิส่ตวภันใหญ่
ณฑจากตเป็นนกกของธุ
รกิจงชุมจํชน
เรียนที่ 2/2559 มหาวิทพฤติ
ยาลั
ยราชภั้อฏและการตั
เทพสตรี
านวนซื้อ30ที่มีตคน
เพศหญิ
านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
จังหวัดจันทบุรี
53.33 เป็นเพศชาย จํานวน 14โดยคนชวนพบ
คิดเป็เอีน่ยร้วสานุ
อยละรัก46.67
และการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ษ
จํานวนเข้าเรียนมากกว่าการศึ
10กษาบทบาทผู
ครั้งขึ้นไป นจํําาในการบริ
นวน 22หารจัคนดการเศรษฐกิ
คิดเป็นร้อจชุยละ
นักศึกษาที
ข้าเรียนอยู่ระหว่าง 6-10 ครั้ง
มชน 73.33
อําเภอพระนครศรี
อยุธ่เยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
มีจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
แสงจิตกตศึไต
แสง อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็โดย
นของนั
กษาต่
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
ภคของคนไทย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหารการตลาด โในภาคเรี
ยนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดย อุบล ไมพุม
่อสารทางการตลาดที
ความตอปั
องการซื
า ในร
านคาปลี
ศึกษา กศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยการสื
ของความคิ
ดเห็นของนั่มีผกลตศึกอษาต่
จจัยที้อ่มสินีผคลต่
อการเข้
าชัก้น: เรีกรณี
ยนของนั
น ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิรชาาการบริ
หารการตลาด
ในภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดย อัญชลี เยาวราช
ปัจจัยการวิ
ที่สเ่งคราะห
ผลต่อทางเศรษฐศาสตร
การเข้าชั้นเรีขยองการทํ
น านาอินทรียดวยวิธปี ลูกขܠതาวตนเดี่ยวและ
S.D.
แปลผล ลําดับที่
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีจังยหวันดสุรินทร
3.33
0.547 ปานกลาง
7
2. ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้
งเรีตยตานและอุ
ปกรณ์
3.70
0.794
มาก
1
โดยอโสภิ
ประพฤทธิ
พงษการเรียน
3. ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์
ผู้สอน าปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุง3.50
มาก
3
กลยุทธการตลาดค
เทพมหานคร 0.731
โดยแธัละนั
นย ชักยศึทร
4. สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์
กษาในระหว่างการเรียน
3.27
0.450 ปานกลาง
9
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ในชั้นเรียน
5. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกโดย
ษากัดวงรั
บเพืต่อนนสวัสดิ์มงคล
3.43
6. สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
3.40
7. ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา
3.37
8. การเดินทางมามหาวิทยาลัย
2.57
9. สุขภาพจิตของนักศึกษา
3.53
10. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษา
3.30

0.679
0.563
0.490
0.858
0.681
0.535

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง

4
5
6
10
2
8

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา วิชาการบริหาร
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้น
เรียนที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก ตามลําดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือลักษณะสภาพแวดล้อมของ

25

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ห้องเรียน (ܠത=3.70) สุขภาพจิตของนักศึกษา (ܠത=3.53) ความเชื
่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน (ܠത=3.50) และ สัมพันธภาพ
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ระหว่างอาจารย์และนักศึกบทความวิ
ษาในระหว่าจงการเรี
นในขั้นาเรียวัยนพระราชสมภพสมเด็
น (ܠത=3.27)จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
เนื่อยงในวโรกาสคล
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ตามลําดับของค่าเฉลี่ยจากมากไป
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ในล็อคจอาตนเองของนั
ย สินคาประเภทช็
น้อย คือ สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครั
ว (ܠത 3.40)ความรับบสิผินดคาชอบต่
กศึอกคโกแลต
ษา (ܠത:=3.37)ผลสัมฤทธิ์
กรณีศึกษา บริษัท =NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ทางการเรียน (ܠത=3.33) ความคาดหวังของผู
การเรียนของนั
กศึกษา ต(ܠതกรรม
โดย้ปพิกครองต่
ชญณี ตีรอณากรณ
=3.30) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรูปบน้อย คือ การเดินทางมา
เพื่อาขัชับ้นเคลื
่อนประเทศไทย
กับเพื่อน (ܠത=3.27) และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้
เรียนที
่นักศึกษามีความคิ4.0”
ดเห็นในระดั
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัย (ܠത=2.57)
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สรุปผลการวิจัย
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุ
รกิจคาปลี
การโรงแรมในประเทศไทย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่
อการเข้
าชัก้นประเภทบริ
เรียนของนั
กศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
บริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่บริวษนบุัท คXYZ
คลของนั
จํากัด กศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559
ทยาลั
โดย วัชมหาวิ
รพล วงศ
จันยทรราชภัฏเทพสตรี จํานวนทั้งสิ้น 30 คน เป็นเพศหญิง จํานวน
บปรุงกระบวนการเพื
ลดความผิ
16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และเป็การปรั
นเพศชาย
จํานวน 14่อคน
คิดเป็ดนพลาดในการตรวจนั
ร้อยละ 46.67 บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ลงทะเบียน
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
เรียนวิชาการบริหารการตลาด ภาคเรี
ย
นที
่
2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจํานวนทั้งสิ้น 30 คน ส่วนใหญ่มีจํานวน
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
เข้าเรียนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป จํจัางนวน
หวัดจัน22
ทบุรคน
ี คิดเป็ นร้อยละ 73.33 นักศึ กษาที่ เข้าเรียนอยู่ระหว่าง 6-10 ครั้ง มี
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
หารจัดชการเศรษฐกิ
ชุมชน อําเภอพระนครศรี
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักนําศึในการบริ
กษา สาขาวิ
าการจัดจการและคอมพิ
วเตอร์อธยุุรธกิยาจ วิชาการบริหาร
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีความคิดเห็นในระดับมาก เรียงตามอันดับได้ดังนี้ คือ
โดย แสงจิตต ไตแสง
ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียนสรรพสามิ
มีคะแนนเป็
นอันดับ 1 รองลงมา คือ สุขภาพจิตของนักศึกษามีคะแนนเป็นอันดับ 2
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
รองลงมา คือ ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผโดยู้สอนเป็
นอัพนุมดับ 3 และ สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่าง
อุบล ไม
การเรียนในขั้นเรียน เป็นอันดับ 4 การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
พีเฟรชมาร
ท ในกรุ
เทพมหานคร
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ราชัน ้นซีเรี
ยนของนั
กศึกงษา
สาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหาร
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีความคิดเห็นระดับปานกลาง เรียงตามอันดับจากปัจจัย
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ทั้งหมด ได้ดังนี้ คือ สภาวะทางเศรษฐกิ
จของครอบครัว ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรี
ยนของนั
จังหวั
ดสุรินทรกศึกษา และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลเป็น
อันดับที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 ตามลําดับ โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ชนทาน้ชําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้กลยุ
าชั้นทธเรีการตลาดค
ยนของนัาปลี
กศึกกของชุ
ษา มสาขาวิ
าการจัดเขตดุ
การและคอมพิ
วเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหาร
ธันย ฏชัยเทพสตรี
ทร
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัโดย
ยราชภั
ที่มีความคิดเห็นระดับน้อย คือ การเดินทางมามหาวิทยาลัย
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
มีคะแนนเป็นอันดับสุดท้าย
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
อภิปรายผล
พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการ
บริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในแต่ละประเด็นดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับปานกลาง เนื่องจาก รายวิชาการบริหาร
การตลาดเป็นกลุ่มวิชาแกน ซึ่งมีการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา ทําให้โอกาสในการลงทะเบียนเรียนและสอบมี
มากกว่า 1 ครั้งในปีการศึกษา และระบบการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของมหาวิทยาลัย ถ้านักศึกษาได้ผลการ
เรียน Eไม่นํามาคิดเฉลี่ยสะสม ทําให้นักศึกษาไม่มุ่งหวังเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากเท่าไหร่นัก ส่งผลให้ปัจจัยในข้อนี้
อยู่ในอันดับที่ 7 จาก 10 อันดับ (จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์, 2556)
2. ลั ก ษณะสภาพแวดล้ อ มของห้ อ งเรี ย น เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเข้ า ชั้ น เรี ย นในระดั บ มาก เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีนักศึกษาจํานวนมาก และอยู่ในระหว่างดําเนินการสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ ซึ่งยังไม่เสร็จ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

สมบูรณ์ อุปกรณ์ภายในห้องเรียนจึงยังไม่พร้อมPROCEEDINGS
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รวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายได้
ายใจง่
ชัดเจนจังหวัสอดคล้
มหาวิเทข้
ยาลั
ราชภัาฏย
รําไพพรรณี
ดจันทบุรี องกับ สถานการณ์ในปัจ จุบันได้อย่า งดี (จารุทัศ น์
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สันติสิริสมบูรณ์, 2556) กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
4. สัมพันธ์ภาพระหว่
และนักการโรงแรมในประเทศไทย
ศึกษาในระหว่างการเรียนในชั้นเรียน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเรียนใน
ของธุรกิาจงอาจารย์
คาปลีกประเภทบริ
ระดับปานกลาง และมีคะแนนเป็โดยนอับันลดัลังบกรองสุ
สันทัดดท้ายจาการสอบถามนักศึกษา พบว่าวิชาการบริหารการตลาด เป็นวิชาที่อยู่
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
มาประยุ
กตใบชอาจารย์
กรณีศึกษาผู้สอนเป็นอย่างดี ประกอบกับ
ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ซึ่งนักศึกษาได้อยู่ชงั้นโดยใช
ปีที่ 3TSPแล้และ
ว จึงVRPTW
มีความคุ
้นเคยกั
บริษัท XYZ จํากัด
อาจารย์ผู้สอนยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอีกด้วย ปัจจัยนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าชั้น
โดย วัชรพล วงศจันทร
เรียนของนักศึกษาเท่าใดนัการปรั
ก (จารุ
น์ สันติสิริส่อมบู
รณ์, 2556)
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5. สัมพันธภาพระหว่
กศึศกึกษากั
เป็นจํปัากัจดจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับมาก เพราะนักศึกษาทั้งหมด
ยานยนตางนักรณี
ษา :บบริเพืษ่อัทนXYZ
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โดย อุบล ไมพุม
สามารถทํางานไปด้วยเรียนควบคู่ไปด้วยได้อีกด้วย
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
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ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 จาก 10 อันดับ
จังหวัดสุรินทร
8. การเดินทางมามหาวิ
ทยาลั
เป็นปัจจัพยงษที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับน้อย มีคะแนนมาเป็นอันดับ
โดย โสภิ
ตตายประพฤทธิ
สุดท้าย เนื่องจาก นักศึกกลยุ
ษาส่
ที่เารีปลียนวิ
ชานีมชนท
้ มีทาี่อน้ํายูสามเสน
่อาศัยใกล้
ทยาลัยและการเดินทางมามหาวิทยาลัยก็มี
ทธวกนใหญ่
ารตลาดค
กของชุ
เขตดุกสับติ มหาวิ
กรุงเทพมหานคร
ความสะดวก มีรับส่งประจําทางโดยและบางคนมี
ธันย ชัยทร รถส่วนตัว ปัจจัยนี้จึงไม่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
9. สุขภาพจิตของนั
ศึกษาทางการเงิ
เป็นปันจของการลงทุ
จัยที่ส่งผลต่นทํอาการเข้
้นเรีงหวั
ยนในระดั
การวิเกคราะห
สวนสละาชัในจั
ดจันทบุรี บมาก มีคะแนนมาเป็นอันดับ 2 จาก 10
ดวงรั
ตน สวัคสคล
ดิ์มงคล
อันดับ จากการสอบถามนักศึกโดย
ษาเป็
นรายบุ
พบว่า นักศึกษามีความวิตกกังวลในเรื่องของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
เพราะกลัวว่าจะมีคะแนนไม่เพียงพอในการลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป บางคนมีปัญหาส่วนตัว บางคนมีปัญหา
ครอบครัว บางคนมีความเครียดเรื่องความรัก บางคนติดเทคโนโลยี ชอบใช้ชีวิตอยู่ในโลกโซเซียล ซึ่งทําให้ปัจจัยนี้ส่งผล
ต่ อการเข้า ชั้นเรียนของนักศึก ษาเป็น อย่า งมากซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิ จัยของ จารุทัศ น์ สั นติสิริ ส มบูรณ์ (2555) ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษากระบวนวิชา ENV3301 มลภาวะอากาศ
เสียง และการควบคุม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 พบว่า นักศึกษากําลังมีอายุอยู่ในช่วงวัยกึ่งเด็กกึ่งผู้ใหญ่ และ
ต้ อ งเดิ น ทางมาศึ ก ษาต่ อ โดยอยู่ ห อพั ก ที่ ไ ม่ มี ผู้ ป กครองควบคุ ม แนะนํ า การปรั บ ตั ว ต่ อ สถานการณ์ ที่ ต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์บางครั้งอาจนําพาตนเองไปในทางที่ไม่ถูกต้องจึงต้องปกปิดปัญหาต่อผู้ปกครองทําให้สุขภาพจิตถดถอย
ซึมเศร้า และไม่อยากพบผู้คน ซึ่งส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา มีคะแนนเป็นอันดับที่ 3
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
10. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนั
กศึกษา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับปานกลาง

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และมีคะแนนเป็นลําดับที่ 8บทความวิ
จาก 10 อันจดััยบ(ภาคบรรยาย)
เนืเนืรายงานสื
่อ่องในวโรกาสคล
งจากผู
้ปายวักครองนั
กศึกจษาส่
วนใหญ่
มองว่
าปัปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยทํหน
าให้า
นพระราชสมภพสมเด็
พระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
การสื่อสารคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามและทราบได้ว่านักศึกษาอยู่ที่ไหน ทําอะไรอยู่ และมีความไว้ใจ
อคจาย สิกนศึคากประเภทช็
ในตัวบุตรหลานของตนเองค่อนข้างสูการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ง ปัจจัยนี้จึงไม่ส่งผลต่อการเข้บสิานชัค้นาเรีในล็ยนของนั
ษา อคโกแลต :

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
นโปงอน้ปัํารจอจันยตํทีาบลโป
งน้ําอรการเข้
อน อําเภอโป
งน้ยํารนของนั
อน จังหวักดศึจักนทบุ
รี
จากการศึกษาความคิดเห็นของโรงเรี
ของนักยศึนบกาษาต่
่ส่งผลต่
าชั้นเรี
ษาสาขาวิ
ชาการจัดการ
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหารการตลาด ในภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้วิจัยได้แนวคิดที่
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
จะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแนวทางในการพั
และพัฒนาการจั
ดมการเรี
ยนการสอนดั
งยนีรติ้ ฯ (อาคาร
สิริรําไพพรรณ
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
1. มหาวิทยาลัยควรมีการพักรอบแนวคิ
ฒนา แก้ดไการสื
ข ปรั่อสารแบบปากต
บปรุงสภาพแวดล้
องเรียนให้
มีความพร้อมใช้งานได้อย่าง
อปากอิเอล็มภายในห้
กทรอนิกส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลมาเป็นอันดับแรกที่นักศึกษาให้ความสําคัญ รวมไปถึงอุปกรณ์ในการ
โดย บัลลังก สันทัด
จัดการเรียนการสอน เพราะมีผลต่อความเข้
าใจในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างมาก
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
2. ควรมี ระบบอาจารย์ทบริ
ี่ปรึษกัทษาที
XYZ ่ เจํข้ากัมดแข็ ง ทั้ ง นี้ จ ากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อ การเข้ า ชั้ น เรี ย นของ
นักศึกษาอันดับต้นๆ ด้านสุขภาพจิตของนักโดยศึกวัษา
และความเชื
ชรพล
วงศจันทร ่อมั่นต่ออาจารย์ผู้สอน ซึ่งทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน
การปรับปรุงในเรื
งกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
าประเภทผลินตต่โคมไฟ
โดยทั่วไปแล้วนักศึกษามักจะมีความคาดหวั
่องของการเรี
ยนการสอน
อาจทําให้บเกิสิดนคความกดดั
อตัวนักศึกษาและ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ส่งผลต่อสุขภาพจิต ทําให้เกิดความภาวะถดถอย ไม่อยากเข้าชั้นเรียน ซึ่งหากอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยสังเกตพฤติกรรม
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาแล้วจะช่พฤติ
วยลดปั
ญหาจากปั
จจัดยสิทันใจของผู
้ง 2 ปัจซจัื้อทีย่มนีีต้ไอด้ผลิและยั
วยลดปั
ญหาการย้
กรรมการซื
้อและการตั
ตภัณฑงจช่ากต
นกกของธุ
รกิจชุมชนายคณะเรียนของ
นักศึกษา การมีระบบอาจารย์ที่ปรึจักงษาควรกระทํ
หวัดจันทบุรี าให้เป็นรูปธรรม อาจารย์ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ชวนพบ เอี่ยวสานุ
ักษ บนักศึกษา เพราะนอกจากจะให้คําปรึกษาปัญหาทั้ง
จะต้องสร้างความคุ้นเคย สร้างความเชื่อมัโดย
่นและความเป็
นกันรเองกั
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
จชุมชน อํตานให้
เภอพระนครศรี
อยุธยายธรรม เพื่อที่จะ
ด้านการเรียนและปัญหาด้านสังคมแล้ว ยังต้องทําหน้าที่ชักจูงให้นดการเศรษฐกิ
ักศึกษาประพฤติ
มีคุณธรรมจริ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไป
โดย แสงจิตต ไตแสง
ข้อเสนอแนะในการทําวิจสรรพสามิ
ัยครั้งต่อตไป
ใหมกับการบริโภคของคนไทย
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสั
โดยมอุภาษณ์
บล ไมพนุมักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาเข้าเรีการสื
ยนรายวิ
ชาอื่นๆ ่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
่อสารทางการตลาดที
รานกซีารศึ
พีเฟรชมาร
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมี
กษาถึทงปัในกรุ
จจัยงสํเทพมหานคร
าคัญที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
การบริหารการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
เอกสารอ้างอิง
ตตาอประพฤทธิ
กนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล. (2554). ปัจจัยโดย
ที่ส่งโสภิ
ผลต่
การมาเรีพยงษนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ในรายวิชาการจัดการและ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมองค์การ ภาคเรียนที่ 2โดยปีธัการศึ
กษา 2554. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
นย ชัยทร

จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์. (2556). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษากระบวนวิชา ENV 3301
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
มลภาวะอากาศ เสียง และการควบคุ
มภาคการศึ
ษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โดย ดวงรั
ตน สวัสดิ์มกงคล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง : กรุงเทพมหานคร.
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พบว่ทาธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1. สื่อการเรียนรู้บทเรี
โดย ยธันนคอมพิ
ย ชัยทรวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.27/82.17 สูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
์มงคลดการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. ประสิทธิผลของนัโดยกเรีดวงรั
ยนทีตน่ได้สวัรับสดิการจั
มีค่าเท่ากับ 0.6703 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6703 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.03
3. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. นัก เรี ยนมี ระดับความพึง พอใจในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อ การเรี ยนรู้ บทเรีย นคอมพิ วเตอร์
ช่วยสอน ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.13)
คาสาคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, บรรยากาศ, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญในการวางรากฐานการพัฒนาบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพมีการพัฒนาทั้งทางด้าน
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ร่างกายและจิตใจสังคม และบุคลิกภาพซึ่งการจั
ดการศึ
กษาตามหลั
โดย ดวงรั
ตน สวั
สดิ์มงคล กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนที่เป็นกาลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสานึกในการเป็น
พลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551 : 3) จาก
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเข้ามาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดัง พระราชบั ญญัติการศึ กษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 9 ที่กล่า วว่า เทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษารัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาแบบเรียนตาราหนังสือทางวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้สร้างและผู้ใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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ดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายๆกรอบ
(Frames)
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา แต่ละกรอบจะมีเนื้อหาเรียงไว้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามลาดับโดยมีส่วน
โดย แสงจิ
ต ไตแสง่งอาจอยู่ในรูปของการเติมคาในช่องว่างเลือกคาตอบและมีส่วนที่เป็นเฉลย
ที่ผู้เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขี
ยนคตาตอบซึ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
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ั
การบริ
คาตอบที่ถูกต้องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีโภคของคนไทย
่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยภาพกราฟิก และเสียงเป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศ
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
ให้บทเรียนสื่อความเข้าใจจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานที่ได้เรียนรู้เนื่องจาก มีการ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
โต้ตอบทันทีจากคอมพิวเตอร์
ส่งผลโดยตรง (พิชิตทีอุปมา, 2551 : 108)
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
สถาบันทดสอบทางการศึ
กษาแห่
งชาติได้แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โดย อัญชลี
เยาวราช
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมือการวิ
งจันเทบุ
รี ๑ทางเศรษฐศาสตร
อาเภอเมืองจัขนองการทํ
ทบุรี าจันาอิ
งหวันดทรีจัยนดทบุ
O-Net พิจารณาร้อยละของค่าเฉลี่ย
คราะห
วยวิรธปี ี จากคะแนน
ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556-2557 พบว่า ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
จังหวัดสุร่ยินร้ทรอยละ 36.30 ระดับจังหวัดได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.12 และระดับโรงเรียนได้คะแนน
37.95 ระดับสังกัดได้คะแนนเฉลี
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เฉลี่ยร้อยละ 35.98 ส่วนปีการศึกษา 2557 ระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.62 ระดับสังกัดได้คะแนน เฉลี่ยร้อยละ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
36.07 ระดับจั งหวัดได้ค ะแนนเฉลี
โดย่ ยธัร้นอยยละ
ชัยทร40.33 และระดั บโรงเรี ย นได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 35.14 ผลการประเมิ นใน
ระดับประเทศสูงขึ้น แต่ผลการประเมิ
น
ในระดั
บโรงเรียนต่
นอกจากนี
นตามความสามารถด้านสาระการ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุ
นทําาลง
สวนสละ
ในจังหวัด้ผจันลการประเมิ
ทบุรี
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ 3 ของโรงเรี
องจันทบุรี ๑ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีค่าต่ากว่า
โดยทดวงรั
ตน สวัสดิย์มนเทศบาลเมื
งคล
คะแนนเฉลี่ย และจากผลการประเมินพบว่า คะแนน O-Net ในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยลดลงและอยู่
ในเกณฑ์ต่า โดยเฉพาะสาระการเรีย นรู้ที่ 5 เรื่อง พลังงาน และสาระการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ามาก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่นักเรียนต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก เป็นการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปลายช่วงชั้นที่ 3 ว่ายัง
ไม่น่าพอใจ ควรหาทางสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มต้นในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ให้มาก
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับ
นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเรื่อง บรรยากาศ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
31

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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ธันวาคม
และงานประชุ
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สารบัญงประกอบกั
(ตอ) บครูขาดการใช้สื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่
เป็นเรื่องที่นักเรียนเข้าใจยากเนื้อหาสลับซับซ้อนขาดการเรียนรู้จากสภาพจริ
PROCEEDINGS
เสริมหลักสูตรเนื่องจากมีราคาแพงจึงไม่สามารถจั
ดการเรี
ยนการสอนที
่กระตุ
ู้เรียนเกิ
รู้ใฝ่เรียนอีกทั้งยังไม่สามารถ
รายงานสื
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
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าไพพรรณี
ครั้งด
ที่ การใฝ่
11
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
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ครบ
113
ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หน้จาาก
ชักจูงให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมองเห็
นภาพพจน์
และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเป็นการส่ง เสริมให้นักเรียนได้เรียนรู
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
สื่อที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดโดยการใช้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะช่วยกระตุ้นความสนใจและความเอาใจใส่ต่อบทเรียน
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ของนักเรียนมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่กรณี
งเสริศึกมษาให้บริ
ผู้เษรีัทยนมี
โอกาสศึ
NN&KY
จํากัดกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
ัยและนวั
กรรมที่ดีต่อการเรียนตลอดจนจะเป็นการ
พิชญ
ณี ตีรใณากรณ
เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านการใช้โดย
คอมพิ
วเตอร์
ห้มากขึ้นทจาให้
ผู้เรียนมีเตจตคติ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ่อกให้เห็ก4.0”
ดารสอนกลุ
นางฟาแปรรู่มปสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพืกษาเพิ
่อขั่ม่ยบชนแปลงของโลกและเพื
เคลื
่อนประเทศไทย
เน้นย้าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการศึ
กระบวนการเปลี
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
บรรลุเจตนารมณ์ของหลักสูตร
โดย พศวัต สุขสบาย

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรี
ยนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อของธุ
ง บรรยากาศ
สาหรับนักการโรงแรมในประเทศไทย
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
รกิจคาปลีกประเภทบริ
2. เพื่อหาประสิทธิผลของนักโดย
เรียบันที
ลลั่งไกด้รสัับนการจั
ทัด ดการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์
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บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช TSP
และ VRPTW มาประยุ
ช กรณีศึกษา สาหรับนักเรียนชั้น
ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี
่ยนแปลงของโลก
เรื่อกงตใบรรยากาศ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย วัชรพล วงศจันทร
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสั
มฤทธิ
างการเรียนก่่อลดความผิ
อนเรียนและหลั
งเรียนของนั
ยนที่ได้รตับโคมไฟ
การจัดการเรียนการ
การปรั
บปรุ์ทงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินกคเรี
าประเภทผลิ
สอน โดยใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้ บ ทเรี ย นคอมพิ
่ ว ยสอน
ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
ยานยนตว เตอร์
กรณีศชึกษา
: บริษัท กลุ
XYZ่ ม สาระการเรี
จํากัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
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ว
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เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤติกรรมการซื
และการตัดยสินนของนั
ใจของผูซกื้อเรีที่มยีตนที
อผลิ่ไตด้ภัรณั บฑการสอน
จากตนกกของธุ
รกิจชุสมื่ อชนการเรี ย นรู้ บทเรี ย น
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสั
มฤทธิ์ท้อางการเรี
โดยใช้
จังหวัดจันทบุรี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับการสอนแบบปกติโดย
กลุ่มชวนพบ
สาระการเรี
ยนรู
เอี่ยวสานุ
รัก้วษิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธการศึ
ยมศึกษาบทบาทผู
กษาปีที่ 1นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
5. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนัอยุกธเรียายน ที่มีต่อ สื่อการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ
โดย แสงจิ
ตต ไตแสง
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี
่ยนแปลงของโลก
เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
สมมติฐานของการวิจัย
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
1. สื่อการเรียนรู้บทเรีรายนนคอมพิ
วเตอร์
ช่วงยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
เทพมหานคร
ญชลี
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรัโดย
บนักอัเรี
ยนชัเยาวราช
้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินยทรี
ยวิธยปี นคอมพิ
ลูกขาวตนวเดีเตอร์
่ยวและ
2. นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนโดยใช้
สื่อการเรี
นรูย้บดวทเรี
ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี
่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จังหวัดสุรินทร
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั
กเรีตตายนที
่ได้รับ การสอน
โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย โสภิ
ประพฤทธิ
พงษ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ สาระที
6 กระบวนการเปลี
เรืง่ อเทพมหานคร
ง บรรยากาศ ส าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
กลยุทธก่ ารตลาดค
าปลีกของชุมชนท่ ยานแปลงของโลก
น้ําสามเสน เขตดุสติ กรุ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดย ธันย ชัยทร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
กเรียนทีนของการลงทุ
่ได้รับการสอน
โดยใช้ในจั
สื่องหวั
การเรี
ยนรู
การวิยเนของนั
คราะหทางการเงิ
นทําสวนสละ
ดจันทบุ
รี ้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของโลก เรื่ อ ง บรรยากาศ ส าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าการสอนแบบปกติ
5. นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ สาระที่ 6
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จานวน 180 คน
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
5 2560
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม

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

สารบัญ (ตอ)
กลุ่มตัวอย่าง
PROCEEDINGS
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ
จบัยเนืครั
้งนีการประชุ
้ ได้แมก่วิชนัาการระดั
กเรียบชาติ
นชัว้ิจนัยมัรําไพพรรณี
ธยมศึครัก้งษาปี
รายงานสื
่องจาก
งจากการประชุ
ที่ 11 ที่ 1โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ภาค
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113
ป
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา random
เรียนที่ 2 ปีการศึกบทความวิ
ษา 2559 จจานวน
2 ห้องเรี
ยน จบานวนนั
เรียยราชภั
น ฏ60
ธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติ มหาวิทกยาลั
กลุมศรีอคน
ยุธยาได้
ครั้งม
ที่ าโดยวิ
8
Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็
นหน่วยของการสุ่ม ต่อมาใช้
ีการสุ
ย (Simple
Sampling) โดยวิธีการ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินวคิธาในล็
อคจ่มาอย่
ย สิานงง่
คาาประเภทช็
อคโกแลตrandom
:
ศึกษา บริษัท NN&KY
จํมากัได้
ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 2 กลุ่ม ดังนี้
จับสลากห้องเรียน เป็นกลุ่มกรณี
ทดลองและกลุ
“การพั
การพั่มควบคุ
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
กลุ่มทดลองแนวทางการศึ
เป็นนักเรีเพื
ยกนชั
้
น
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาปี
ท
1/5
นเทศบาลเมื
ษาเพิ
องทางการจั
ดจําี่ หน
ายน้โรงเรี
ําพริกเห็ย4.0”
ดนางฟาแปรรูปองจันทบุรี ๑ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
นบานโปยงนรู
น้ําร้บอทเรี
น ตํายบลโป
งน้ํารอวนเตอร์
อําเภอโป
งน้ํารอน กลุ
จังหวั
ดจันทบุรี
2559 จานวน 30 คน โดยใช้
สื่อยการเรี
นคอมพิ
ช่วยสอน
่มสาระการเรี
ยนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
กลุ่มควบคุมเพืเป็
นนักดเรี
นชัาย้นของโรงเรี
มัมสิธริรยมศึ
ที่ 1/2
ทบุรี รี ๑ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
ําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยโรงเรี
รติฯ (อาคาร
( ยนเทศบาลเมื
่อการจั
จําณยหนหอประชุ
ยกนวัษาปี
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัองจั
ดจันนทบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
2559 จานวน 30 คน โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
เครื่องมือที่ใของธุ
ช้ในการวิ
จัยกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
รกิจคาปลี
โดย บบัลรวบรวมข้
ลังก สันทัดอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
งโดยใชช่วTSP
และ VRPTW
มาประยุกตใยชนรู
กรณี
ษา
1. สื่อการเรียนรู้บทเรียทางการขนส
นคอมพิวเตอร์
ยสอน
กลุ่มสาระการเรี
้วิทศึกยาศาสตร์
สาระที่ 6 กระบวนการ
บริษัท XYZ จํากัด
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ
สาหรัวงศบจนัันกทรเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 8 เรื่องที่ใช้จัดการเรียนการสอนคู่กับ
โดย วัชรพล
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ และคู
บ ทเรี ย่อนคอมพิ
เตอร์ ช่ ว ยสอนบกลุ
สาระการเรี
ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ 6
การปรั่ มบื อปรุการใช้
งกระบวนการเพื
ลดความผิดวพลาดในการตรวจนั
สินค่ มาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต กรณี
: บริษัท XYZสจําหรั
ากัด บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8 แผน มี รายละเอีย ด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
เรื่อศงึกษาบรรยากาศ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ดังต่อไปนี้
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
เรื่องที่ 1จังหวัดองค์
ประกอบและการแบ่
งชั้นบรรยากาศ
เวลา 3 ชั่วโมง
จันทบุ
รี
เรื่องที่ 2 อุณโดยหภูชวนพบ
มิของอากาศ
เวลา 3 ชั่วโมง
เอี่ยวสานุรักษ
ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
เรื่องที่ 3การศึกความชื
้นของอากาศ
เวลา
2 ชั่วโมง
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
เรื่องที่ 4 ความกดอากาศ
เวลา 2 ชั่วโมง
โดย แสงจิตต ไตแสง
เรื่องที่ 5 เมฆและฝน
เวลา 3 ชั่วโมง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เรื่องที่ 6 ลมและพายุ
เวลา 3 ชั่วโมง
โดย อุบล ไมพุม
เรื่องที่ 7การสื่อการพยากรณ์
อากาศ
เวลา
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณี
ศึกษา3 ชั่วโมง
เรื่องที่ 8ราน ซีการเปลี
่ยนแปลงอุ
ณหภูมิของโลก
เวลา 3 ชั่วโมง
พีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
อัญชลี
เยาวราช
2. แบบทดสอบวัโดย
ด ผลสั
ม ฤทธิ
์ ท างการเรี ย น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
นทรียกดษาปี
วยวิธท
ปี ลูี่ ก1ขาวตทีน่ผเดีู้วิจ่ยวและ
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักขเรีองการทํ
ยนชั้นามันาอิ
ธยมศึ
ัยสร้างขึ้น ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จานวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
ที่ผ่านการคัดเลือกจากแบบทดสอบ จานวน 60 ข้อ
จังหวัดสุรินทร
3. แบบประเมินระดั
ความพึ
งพอใจ พเกีงษ่ยวกับการใช้การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย บโสภิ
ตตา ประพฤทธิ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์
สาระที
กระบวนการเปลี
นแปลงของโลก
เรื่ อ ง บรรยากาศ ส าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
กลยุทธการตลาดค
าปลี่ ก6ของชุ
มชนทาน้ําสามเสน่ ยเขตดุ
สติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การเก็บรวบรวมข้
อมูลทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห
โดย
ตน สวัสอดิมู์มลงคล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บดวงรั
รวบรวมข้
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทราบถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
และปฏิบัติให้ถูกต้อง
2. ด าเนิ น การจั ด ห้ อ งเรี ย น โดยผู้ วิ จั ย ได้ จั บ สลากห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ก าหนดเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ( Random
Selection) ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จานวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองสาหรับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อการเรียนรู้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จานวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมสาหรับจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบปกติ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแผนการจั
ดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เนื้อหาเดียวกัน โดยกลุ่มทดลอง
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรี
ยนรู้บจทเรี
ยนคอมพิ
วเตอร์
ช่วยสอน กลุ
่มสาระการเรี
นรูป้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวน
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี ครบย113
บทความวิ
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
่8
การเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกลุ่ม้งทีควบคุ
มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็อคจ2าวิยธสิี นดัคงานีประเภทช็
อคโกแลต :
ปกติ ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 24 ชั่วโมงโดยแยกวิ
ธีดาเนินการวิจัยของวิบธสิีกนารสอน
้
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
3.1 การสอนโดยใช้สื่อการเรี
ยนรู้บทเรี
นคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนตกลุ
่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่
“การพั
การพั
ฒยนางานวิ
จัยและนวั
กรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรืแนวทางการศึ
่อง บรรยากาศ
บนั่อกนประเทศไทย
เรียดนชั
้นมัายน้
ธยมศึ
ที่ 1าแปรรู
ดังนีป้
ชเคลื
องทางการจั
จําหน
ําพริกกเห็ษาปี
ดนางฟ
เพืกษาเพิ
่อขัส่มบาหรั
4.0”
3.1.1 ทดสอบก่
อนเรี
นของนั
วยแบบทดสอบวั
ของโรงเรี
ยนบยานโป
งน้ํารกอนเรีตํยานด้
บลโป
งน้ํารอน อําเภอโปงดน้ผลสั
ํารอนมจัฤทธิ
งหวัด์ทจัางการเรี
นทบุรี ยนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
พศวัก่ตอสุนด
ขสบาย
เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน ใช้เวลา 1 โดย
ชั่วโมง
าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกคะแนน
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
แปรรู
องการของผู
ภค้บทเรียนคอมพิวเตอร์
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ปยตามความต
3.1.2 ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการจั
ดาการเรี
นรู( ้ โดยใช้
สื่อการเรีบยริโนรู
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที
กระบวนการเปลี
โดย จัก่ 6รกฤษณ
วิเชียรมงคล ่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีขั้นตอนการจัดกรอบแนวคิ
กิจกรรม ดดัการสื
งนี้ ่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุขัร้น
กิจนคาเข้
าปลีากสูประเภทบริ
3.1.2.1
่บทเรียนการโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก สันสทัื่ อดการเรีย นรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
3.1.2.2 ขั้นสอนโดยใช้
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี
่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บริษัท XYZ จํากัด
3.1.2.3 ขั้นโดย
สรุปวับทเรี
นและประเมิ
นผล
ชรพลยวงศ
จันทร
3.1.3 หลั ง จากเรี
ด การเรี
ย นรู้ เ รี ย บร้ อ ยแล้
ผู้ วิ จั ย ทดสอบหลั
การปรับยปรุนตามแผนการจั
งกระบวนการเพื่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินควาประเภทผลิ
ตโคมไฟ ง เรี ย นด้ ว ย
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ หลังจากเรียนจบ บันทึกคะแนน
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
3.1.4 นาคะแนนไปวิ
เคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
3.2 การสอนปกติ จังหวัดจันทบุรี
3.2.1 ทดสอบก่อนเรี
นของนัเอีก่ยเรีวสานุ
ยนด้รักวษยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยยชวนพบ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อํดาเภอพระนครศรี
เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ก่อนดาเนินหการสอนตามแผนการจั
การเรียนรู้ บัอนยุทึธยา
กคะแนน
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
3.2.2 ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้วิเคราะห์ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ
โดย แสงจิตต ไตแสง
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
3.2.2.1 ขั้นโดย
ที่ 1อุบขัล้นไมนาเข้
พุม าสู่บทเรียน
3.2.2.2
ที่ 2 ขั้นสอน ่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การสืขั่อ้นสารทางการตลาดที
3.2.2.3
่ 3 ขั้นท สรุ
ปบทเรี
ยนและประเมินผล
ราน ขัซีพ้นีเทีฟรชมาร
ในกรุ
งเทพมหานคร
อัญชลี เยาวราช
3.2.3 หลังจากเรียโดย
นตามแผนเรี
ยบร้อยแล้ว ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอิบันนทรีทึยกดคะแนน
วยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจหลังจากเรี
ยนจบ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
4. เมื่อได้ผลคะแนนหลัจังงหวัเรีดยสุนของทั
รินทร ้ง 2 กลุ่มแล้ว ผู้วิจัยนาคะแนนมาเปรียบเทียบ เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทั้ง 2 กลุ่ม
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
5. น าคะแนนที่ ได้ จ ากการท
าแบบแบบทดสอบวั
ม ฤทธิ
์ ท างการเรี
ย น มาวิ เ คราะห์ ด้ วยวิ ธีท างสถิ ติ
กลยุทธการตลาดค
าปลีกของชุมชนทดาน้ผลสั
ําสามเสน
เขตดุ
สติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
การวิเคราะหดทเห็
างการเงิ
นของการลงทุ
งหวัดจันยทบุ
6. ดาเนินการสอบถามความคิ
นของนั
กเรียน ทีน่ ทํเรีายสวนสละ
นด้วยสืในจั่อการเรี
นรูรี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
โดยใช้แบบประเมินระดับความพึงพอใจเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ดังนี้
1. กรอกคะแนนลงในแบบกรอกรหัส (Coding Form) แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อ
2.1 หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โดยนาคะแนนนักเรียน
ทุกคนที่ได้จากการทากิจกรรมในระหว่างเรียนแต่ละชุดมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ เทียบกับคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ทุกคนรวมกันแล้วบทความวิ
หาค่าร้อยละ
าเนืเฉลี
่ยเรขาคณิ
ต ( X ) และส่
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D. ) ตามเกณฑ์หน
มาตรฐานการหา
่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113 ป
จัย ค่(ภาคบรรยาย)
า
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
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ฏ
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ประสิทธิภาพ
ในล็่ไอด้คจ
สินคาดประเภทช็
คโกแลต :
2.2 วิเการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คราะห์หาประสิทธิผลของนับกสิเรีนยคานที
รับายการจั
การเรียอนการสอนโดยใช้
สื่อการเรียนรู้บทเรียน
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี
ยนรูฒ้วนางานวิ
ิทยาศาสตร์จัยสาระที
่ 6 กระบวนการเปลี
่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ
“การพั
การพั
และนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกแนวทางการศึ
ษาปีที่ 1 เพืกษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
2.3 เปรีของโรงเรี
ยบเทียยบผลสั
ม
ฤทธิ
ท
์
างการเรี
ย
น
โดยใช้
ส
อ
่
ื
การเรี
นบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํายรอนรู
น ้บจังทเรี
หวัดยจันคอมพิ
นทบุรี วเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
โดย พศวัต สุขสบาย่ย นแปลงของโลก เรื่ อง บรรยากาศ สาหรั บนักเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่ 1
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เดห็-ดผลสั
แปรรู
ตามความต
ริโภคข้อ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วโดยใช้
20นางฟ
ธันวาคม
2560์ทปางการเรี
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ณ แหอประชุ
บบทดสอบวั
มาฤทธิ
ยนองการของผู
จานวนบ40
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนาย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
สูตร t-test แบบ Dependent โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล
2.4 เปรี
ย
บเที
ย
บผลสั
ม
ฤทธิ
์ ท างการเรี
อนเรียกันและหลั
งเรีย น โดยใช้ การสอนแบบปกติ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิยเล็นระหว่
กทรอนิกาสงก่
(eWOM)
บผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์
สาระที
่ 6 กระบวนการเปลี
่ ย นแปลงของโลก เรื่ อ ง บรรยากาศ ส าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 40 ข้อที่ผ่านการคัดเลือกแล้วโดยใช้สูตร t-test แบบ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
Dependent
บริษัท XYZ จํากัด
2.5 เปรียบเทีโดย
ยบผลสั
มฤทธิ
วัชรพล
วงศ์ทจางการเรี
ันทร ยน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระทีการปรั
่ 6 กระบวนการเปลี
่ยนแปลงของโลก
เรื่อง บรรยากาศ
สาหรับนักตโคมไฟ
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กับการ
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
สอนแบบปกติ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 40 ข้อ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วโดยใช้สูตร t-test แบบ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
Independent
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
2.6 วิเจัคราะห์
งหวัดจันหทบุาค่รี าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ แบบประเมินระดับ
ความพึงพอใจเรื่อง การจัดการเรีโดยยนรู
้โดยใช้เอีบ่ยวสานุ
ทเรียรนคอมพิ
วเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6
ชวนพบ
ักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
ผลการวิจัย
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
1. สื่อการเรียนรู้บโดย
ทเรีอุยบนคอมพิ
ล ไมพุม วเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.27/82.17 สูงกว่า
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
ซีพีเฟรชมาร
ในกรุ
2. ประสิทธิราผนลของนั
กเรียทนที
่ได้งรเทพมหานคร
ับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย อัญชลี เยาวราช
มีค่าเท่ากับ 0.6703 แสดงว่การวิ
าผู้เรีเคราะห
ยนมีคทวามรู
้เพิ่มขึ้น ข0.6703
ร้อธปียละ
างเศรษฐศาสตร
องการทําหรื
นาอิอนคิทรีดเป็
ยดวนยวิ
ลูกขา67.03
วตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําเภอปราสาท
3. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโ้ ดยใช้สื่อการเรียนรูบ้ ทเรียนคอมพิ
วเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่า
จังหวัดสุรินทร
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิ
ิที่รตะดัตาบประพฤทธิ
.01 พงษ
โดยตโสภิ
4. การเปรีกลยุ
ยบเที
บผลสัมาฤทธิ
์ทางการเรี
เรียสนติ โดยใช้
สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทธกยารตลาดค
ปลีกของชุ
มชนทายน้ํานของนั
สามเสนกเขตดุ
กรุงเทพมหานคร
ธันญ
ย ชัทางสถิ
ยทร ติที่ระดับ .01
สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนโดย
ัยสาคั
การวิร เะดั
คราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุนทํดาสวนสละ
ในจังหวัดจัยนนรู
ทบุร้ โี ดยใช้ สื่ อการเรีย นรู้ บทเรี ย นคอมพิวเตอร์
5. นักเรียนมี
บความพึ
งพอใจในการจั
กิจกรรมการเรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ช่วยสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13)

สรุปและอภิปรายผล

1. สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงของโลก เรื่ อ ง บรรยากาศ สาหรั บ นัก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ผู้ วิ จั ย พัฒ นาขึ้ นมี ป ระสิท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
84.27/82.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงให้เห็นว่า สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น จานวน 8 เรื่อง เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเป็ นไปตาม
สมมติฐานของการศึกษาวิจัย และสอดคล้องกับ เผชิญ กิจระการ (2546 : 46 - 51) ที่กล่าวโดยสรุปว่า การคานวณหา
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน เป็นผลรวมของการหาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณที่แสดงเป็นตัวเลข และเชิงคุณภาพที่แสดง
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม82560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ดังนั้น ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
จึงเป็นองค์รวมของประสิทธิภาพในความหมายของการ
PROCEEDINGS
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดั
ิจัยรําาไพพรรณี
ที่ 11
ทาสิ่งที่ถูก และสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาดเนืรายงานสื
(2537
: การประชุ
123-124)
ที่กบล่ชาติาววว่
บทเรีครัย้งนคอมพิ
วเตอร์ช่วยสอน สามารถใช้
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
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เทคนิคที่ดึงดูดความสนใจได้หลายๆ เทคนิคและสามารถกระทากิจกรรมที่ซับซ้อนได้ คานวณได้อย่า งแม่นยา และสอดคล้อง
บสินคาในล็อคจาย สิทนคธิาภประเภทช็
อคโกแลตย:นคอมพิว เตอร์ช ่ว ย
กับ รายงานการวิจ ัย ของสายชล ต่าการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ยนิล (2557 : 98) ที่พ ัฒ นาและหาประสิ
าพของบทเรี
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ฒนางานวิ
จัยและนวั
สอน เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ กลุโดย“การพั
่มการพั
สาระการเรี
ยนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นตมัธกรรม
ยมศึกษาปีที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พิชญณี ตีรณากรณ
กษาเพิ
อ2557
งทางการจั
ดจํายหน
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียแนวทางการศึ
นที่ 1 ปีกเพื
ารศึ
นชายน้
านาญสามั
คคีวาิทแปรรู
ยา จปานวน 38 คนพบว่า บทเรียน
่อกขัษา่มบชเคลื
่อโรงเรี
นประเทศไทย
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบต่ของโรงเรี
างๆ ในร่
างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า
โดย พศวัต สุขสบาย
ประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 83.36/82.67
ซึ่งสูงกว่ฒานาผลิ
เกณฑ์
าหนดไว้
นอกจากนี
้ยังสอดคล้
องกับรายงาน การวิจัย
แนวทางในการพั
ตวัภันมณทีาตรฐานที
า่กแปรรู
องการของผู
บริโภค
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ของวรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2557 : 115) ที่พัฒนาผลสั
างการเรี
ทรยาศาสตร์
โดยใช้บทเรียรี นคอมพิวเตอร์ช่วย
มหาวิทยาลัมยฤทธิ
ราชภัฏ์ท
รําไพพรรณี
จังหวัยดนวิ
จันทบุ
ี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สอน เรื่อง การดารงชีวิตของพืชและสักรอบแนวคิ
ตว์ กลุ่มดสาระการเรี
ยนรู้วิทอยาศาสตร์
ชั้นกประถมศึ
ที่ 4 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
การสื่อสารแบบปากต
ปากอิเล็กทรอนิ
ส (eWOM)กกัษาปี
บผลประกอบการ
รกิจคาปลีดกศรี
ประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียของธุ
นเทศบาลวั
ทวี ภาคเรี
ยนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 21 คนพบว่าประสิทธิภาพ
โดย บัลลังก สันทัด
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคการปรั
่าเท่ากับบปรุ83.62/83.49
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
งเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
2. ประสิทธิผลของนักเรี
่ได้รจํับาการจั
บริยษนที
ัท XYZ
กัด ดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วัชรพล วงศจันทร ่ ย นแปลงของโลก เรื่ อ ง บรรยากาศ ส าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ สาระทีโดย
่ 6 กระบวนการเปลี
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6703ยานยนต
แสดงว่
า ศผูึก้เษา
รีย:นมี
กรณี
บริคษวามรู
ัท XYZ้เพิจํา่มกัขึด้น 0.6703 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.03 ซึ่งเป็นไปตาม
ถิรนันท ทิจวแสนเมื
าราตรีวิทอยงแก้ว (2552 : 97) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สมมุติฐานและสอดคล้องกับรายงานการวิจัยโดย
ของประเด็
กรรมการซื้อและการตั
สินใจของผูชซื้อั้นทีมั่มธีตยมศึ
อผลิตกภัษาปี
ณฑจทากต
กกของธุร่มกิตัจวชุอย่
มชนางที่เป็นนักเรียนชั้น
เรื่อง ระบบอวัยวะของร่างกายมนุษย์กพฤติ
ลุ่มสาระการเรี
ยนรู้วิทดยาศาสตร์
ี่ 2นจากกลุ
จังหวัดจันทบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิโดย
ภัชศึชวนพบ
กษา” เอีภาคเรี
่ยวสานุยรักนที
ษ ่ 1 ปีการศึกษา 2552 จานวน 38 คน พบว่า ค่าดัชนี
กษาบทบาทผู
หารจัแสดงว่
ดการเศรษฐกิ
มชนคอํะแนนเพิ
าเภอพระนครศรี
ธยา 68.15
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชการศึ
่วยสอนมี
ค่าเท่านกัําบในการบริ
0.6815
านักเรีจยชุนมี
่มขึ้นร้ออยุยละ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
างการเรี
โดย์ทแสงจิ
ตต ไตยแนก่
สงอนและหลังการเรียนโดยใช้ สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที
กระบวนการเปลี
สรรพสามิ
ตใหมก่ 6ับการบริ
โภคของคนไทย่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้น
อุบลงได้
ไมพรุมับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีโดย
ยนหลั
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
านคนาท์ปลี(2544
ก: กรณีศึก: ษา5) กล่าวว่า บทเรียน
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานและสอดคล้
องกัอบงการซื
วชิร้อสิะนวิคชา ชุในรวรนั
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นาเสนอได้ทั้งข้อความโดยภาพ
สีสเยาวราช
ันและเสียง ทาให้นักเรียนไม่เบื่อหน่า ยการเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
อัญชลี
การวิยเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
ดวยวิธปี :ลู13)
กขาวตทีน่กเดีล่่ยาวและ
เรียนมีโอกาสประสบความสาเร็จในการเรี
นสูง สอดคล้
องกับ สมศั
กดิ์ จีานาอิ
วัฒนนาทรีย(2542
วว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู
งขึด้นสุรคอมพิ
จังหวั
ินทร วเตอร์ช่วยสอนจะสามารถลดเวลาการเรียนลง มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรี ยน
โดยาหรั
โสภิบตผูตาเ้ รีประพฤทธิ
พงษา ได้มีการเสริมแรงในการเรียน เร้าใจในการฝึกปฏิบัติด้วย
สามารถควบคุมการเรียนของผู้เรียนได้ เหมาะส
ยนที่เรียนช้
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สถานการณ์ที่จาลอง สามารถเก็บข้อมูลจะเพิ่มความสนใจ เพิ่มประสิ
ทธิภาพและประสิ
ทธิผลในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
โดย ธันย ชัยทร
รายงานการวิจัยของพรพิมล พงศ์สุวรรณ และคณะ (2553 : 102) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องดาราศาสตร์
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
และอวกาศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพืโดย
่อเปรีดวงรั
ยบเที
มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ตน ยสวับผลสั
สดิ์มงคล
ตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อาเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 31 คนพบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของวิจิตราภรณ์ วิรัตน์ชัยวรรณ (2550 : 118) ที่สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน รายวิชา ว 42181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับการสอนแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียน
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม
9 2560
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สารบัญ (ตอ)

คอมพิ วเตอร์ช่ว ยสอนสูงกว่ าการสอนแบบปกติPROCEEDINGS
อ ย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ .01 ซึ่ง แสดงว่าการเรี ยนด้ วยบทเรีย น
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่
วยให้จนัยักเรี(ภาคบรรยาย)
ยเนืนมี
ความรูายวั้ ความเข้
าใจในเรื
่องที
่เรียนได้
ดีกปว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ
่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113
บทความวิ
หนซึา่งเป็นไปตาม
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิสุทธิ์ ตรีเ งิน (2546 : 56)
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยนในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เรื่อง ระบบนิเวศ จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒณากรณ
นางานวิ
จัยและนวั
กรรมวิต เรื่อง ระบบนิเวศของนักศึกษากลุ่มที่เรียน
ช่วยสอน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิโดย
์ท“การพั
างการเรี
ชาวิทยาศาสตร์
เพื่อคุณตภาพชี
พิชญณี ตียรนวิ
อ่มงทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ
ดนางฟ
่อกว่ขัา่มบกลุชเคลื
4.0”
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์แนวทางการศึ
ช่วยสอน เพื
สูกงษาเพิ
ที่เ่อรีนประเทศไทย
ยนแบบปกติ
อย่กเห็
างมี
นัยสาแปรรู
าคัญปทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
งานวิ จั ย ของปิ ย ะวั ฒ น์ อารี ย์ มิ ตโดย
ร์ (2547
พศวัต สุ:ข85)
สบายได้ ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า ระบบเครื อ ข่ า ย
แนวทางในการพัวฒเตอร์
นาผลิชตวัภั่วนณ
ป ตามความตพบว่
องการของผู
ริโภค
คอมพิวเตอร์ ระหว่างวิธีสอนแบบคอมพิ
ยสอนกั
ธาแปรรู
ีส2560
อนแบบปกติ
า หลังบจากทดลองนั
กศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธี
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธับนวิ
วาคม
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
สอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ
นสูงกว่จังหวัานัดจักนทบุ
ศึกรี ษาที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
มหาวิ์ททางการเรี
ยาลัยราชภัฏรํายไพพรรณี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจงคพอใจของนั
าปลีกประเภทบริ
5. ระดั บ ความพึ
ก เรีการโรงแรมในประเทศไทย
ย นที่ จั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน
โดย บัลลังก สันทัด
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์
สาระที
่ 6 กระบวนการเปลี
่ ย นแปลงของโลก
เรื่ อศงึกษาบรรยากาศ ส าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
การปรับปรุงเส
นทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW
มาประยุกตใช กรณี
บริษัท XYZ
จํากัด ่ในระดับ มาก ( X = 4.13) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยและสอดคล้องกับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีระดับความพึ
งพอใจอยู
ทร ยนรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการเสริมแรง (Reinforcement theories)
วชิระ วิชชุวรนันท์ (2544 : 7 - โดย
11) วัชทีรพล
่กล่าวงศ
วว่าจันการเรี
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ ยานยนต
พัฟลอฟกรณี
(Pavlov)
พฤติจํกากัรรมใดๆ
ที่จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีสิ่ งเร้ามาเร้า และพฤติกรรมหนึ่ง
ศึกษา : บริคืษอัท XYZ
ด
ย
อาจจะไม่ได้เกิดจากสิ่งเร้าเพียงอย่โดย
างเดีถิรยนัวนสิท่งทิเร้วาาราตรี
อื่นก็วสิทามารถท
าให้เกิดพฤติกรรมนั้นได้ ถ้าได้มีการวางเงื่อนไขที่ดี และทฤษฎี
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
การเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ จัง(Thorndike)
หวัดจันทบุรี คือ การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง พร้อมกับการเสริมแรงจูงใจโดยเพราะจะท
ผู้เรรีักยษนเกิดความพอใจกับการเรียน เป็นต้น สอดคล้องกับรายงานการวิจัย
ชวนพบ เอี่ยาให้
วสานุ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ารจัดการเศรษฐกิ
มชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา ดเมฆ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของวิภาพร สวัสดิภาพ (2557 : 89) ที่พัฒนาบทเรียหนคอมพิ
วเตอร์ชจ่วชุยสอน
เรื่ อง เมฆและการเกิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ทโดย
ี่ 5 แสงจิ
เพื่ อตศึตกไตษาความพึ
ง พอใจของนั ก เรี ย นหลั ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยบทเรี ย น
แสง
คอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน จากกลุ
่ มตัตวใหม
อย่กาับงที
่ เ ป็นโภคของคนไทย
นั กเรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ทยาลัย กาฬสิ น ธุ์
สรรพสามิ
การบริ
โดย อุบ23
ล ไมคน
พุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ช่วยสอนมีความพึงพอใจในระดั
ราน ซีบพีเมาก
ฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจัยดังโดย
กล่าอัวญชลี
แสดงให้
เห็นว่า สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทําเรื
นาอิ
ยดวยวิธปี ลูกสขาาหรั
วตนเดี
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
่องนทรีบรรยากาศ
บนั่ยวและ
กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีการส่งจัเสริ
งหวัมดหรื
สุรินอทรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และทาให้ผู้วิจัยทราบหลักการและ
โดยทโสภิ
ตา ประพฤทธิพงษ
วิธีการแก้ปัญหาการเรียนรู้ให้มีประสิ
ธิภตาพ

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

โดย ดวงรั
ตน สวัสวดิเตอร์
์มงคล ที่แปลกใหม่ และทันสมั ย มาใช่ ในการพัฒนาสื่ อการเรี ย นรู้บทเรี ย น
1. ควรนาเทคโนโลยี
ทางคอมพิ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สร้างระบบสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือน
โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในระบบการเรียนการสอนแบบ DLIT ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้
ตลอดเวลาจากโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องสื่อสารที่ใช้ IT นอกจากการเรียนรู้ในแผ่นซีดีหรือไดร์ฟ
2. ควรเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมสาหรับการใช้สื่ อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เช่น มี Sound Card และลาโพงที่ทาให้เกิดเสียง หากผู้เรียนใช้พร้อมกันหลายคนควรใช้หูฟัง
3. ควรน าสื่ อ การเรี ย นรู้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลการศึกษาทดลองที่เที่ยงตรงและมีความเชื่อถือได้สูง
4. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพื่อสนอง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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Develop the Special Economic Zone : Trat Province
This research aimed 1) to study the knowledge of the occupational competency for
students in higher education to develop the special economic zone : Trat province 2) develop
the learning organization for enhance the occupational competency for students in higher
education to develop the special economic zone : Trat province. The research participants were
twenty students from the university in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces. This study was a
qualitative research with intervention. The research consisted of three steps: 1) study the data
about the development of the occupational competency for students in higher education to
develop the special economic zone : Trat province 2) the development of the learning
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(พีระพงษ์ ละอาคา, 2558) ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ควรพัฒนาสมรรถนะต่างๆ 9 สมรรถนะ ได้แก่ (1) มีความรู้ด้านหลักการจัดการความรู้ (2)
มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) มีทักษะด้านการบ่งชี้ความรู้ (4) มีทักษะในการจัดการความรู้ (5)
มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (6) มีทักษะในการแบ่งปันความรู้ (7) มีทักษะการคิดและแก้ปัญหา (8) มีจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ในการจัดการความรู้ และ (9) มีความรับผิดชอบ ในการแบ่งปัน ความรู้
(เบญญาภา คงมาลัย และ ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, 2558) ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้จะนาไปสู่การประกอบอาชีพเมื่อ
จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของภาคตะวันออก มีบทบาท
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนางานและอาชีพในท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนา
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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นักศึกษาที่มีคุณภาพ เอื้อต่อความต้องการของท้
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ษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ตราด มีลักษณะอย่างไร
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
2. การจัดการเรี
้เพืจํ่อาพักัฒ
บริษยัทนรู
XYZ
ด นาสมรรถนะด้านอาชีพสาหรับนักศึกษาระดับอุดม ศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดโดย
ตราด
มีลักวงศ
ษณะอย่
วัชรพล
จันทร างไร และมีองค์ประกอบอะไร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
การวิ
ัย เชิ งพัซื้อฒทีนา
โดยใช้
ี ก ารวิ
จั ย เชิรงกิคุจชุณมภาพแบบมี
ก ารแทรกแซง
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสินจใจของผู
่มีตอผลิ
ตภัณฑวจิ ธากต
นกกของธุ
ชน
(intervention)
3 ขั้นตอน
จังหวัดจันทบุรี
โดย
ชวนพบ
เอี
ย
่
วสานุ
ษ บการพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพสาหรั บนักศึกษาระดับอุด ม
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้รอักงกั
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นจังทีหวั่ในเขตเศรษฐกิ
จพิเศษ จังหวัดตราด ประกอบด้วย
ดพระนครศรีอยุธยา
1.1 การ โดย แสงจิตต ไตแสง
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านอาชีพ การพัฒนานัสรรพสามิ
กศึกษาตการจั
การเรีโภคของคนไทย
ยนรู้ระดับอุดมศึกษา และข้อมูลพื้นฐานของบริบทพื้นที่
ใหมกับดการบริ
1.2 การจัโดย
ดประชุ
ม
เสวนา
เพื่อรวบรวมข้อมู ลพื้นฐาน ความคิด ข้ อเสนอแนะที่เ กี่ยวข้ องกั บ
อุบล ไมพุม
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตาอนอาชี
งการซื้อพสิจากผู
นคา ในร
านคาณปลีวุกฒ: ิทกรณี
ึกษาองในพื้นที่
ลักษณะ ความต้องการการสื
และคุ
ณลักษณะของสมรรถนะด้
้ทรงคุ
ี่เกี่ยศวข้
น ซีพีเเฟรชมาร
1.3ราการวิ
คราะห์ทขในกรุ
้อมูลงทีเทพมหานคร
่ได้จากการเสวนา โดยทาผู้วิจัยทาความเข้าใจ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์
โดย อัญชลี เยาวราช
ข้อมูลที่ได้มา ซึ่งข้อมูลการวิ
ที่ได้มเคราะห
าเกี่ยทวข้างเศรษฐศาสตร
องกับการจัดของการทํ
การศึกาษา
และคุณลักษณะของนักศึกษาที่สามารถพัฒนาสมรรถนะ
นาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ด้านอาชีพที่เอื้อต่อการพั
ฒนาพื
จพิมเศษ
จังหวัดตราด ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
การทํ
านาอิ้นนที
ทรี่ใยนเขตเศรษฐกิ
แบบดั้งเดิม ของกลุ
เกษตรกรรมธรรมชาติ
1.4จังผูหวั้วดิจสุัยรทินาการสรุ
ปข้อมูลทั้งหมดเป็นผลการวิจัย เพื่อตอบคาถามวิจัยข้อ 1 คือ สมรรถนะด้าน
ทร
ตตา ประพฤทธิ
งษ ้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด มีลักษณะอย่างไร
อาชีพสาหรับนักศึกษาระดับอุโดย
ดมศึโสภิ
กษาเพื
่อการพัฒพนาพื
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพืาน้่อําพัสามเสน
ฒนาสมรรถนะด้
านอาชีพสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดย ธันย ชัยทร

เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ประกอบด้วย
เคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
นทํายสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี
2.1การวิ
การพั
ฒนาต้
นแบบการจั
ดการเรี
นรู้ ประกอบ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
2.1.1 การ
2.1.2 การพั ฒ นา
การจั ด การเรี ย นรู้
ต้นแบบ จัดการเรียนรู้
2.1.3 การทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการ
การดาเนินการตาม
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และปรับการจัดการเรียนรู้
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นักศึกษาผู้เข้าร่วมการวิจัย
และการ

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี4 ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

ขั้นตอนที่ 3 การสรุป นาเสนอและถ่ายทอดผลการวิ
จัย ประกอบด้วย
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ม
วิ
ช
3.1 การรวบรวม วิเคราะห์
และสังเคราะห์ขาการระดั
้อมูลบชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
าการระดับชาติ มหาวิ
ยราชภัฏจกลุัยมศรีโดยใช้
อยุธยา ครัเทคนิ
้งที่ 8 คการวิเคราะห์เนื้อหา โดย
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์
ข้อมูมวิลชตามประเด็
นคทยาลั
าถามวิ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะด้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
านอาชีพสาหรับนักศึกษาระดับบสิอุนคดามศึ
ฒนาพือ้นคโกแลต
ที่ในเขตเศรษฐกิ
จพิเศษ
ในล็กอษาเพื
คจาย ่อสินการพั
คาประเภทช็
:
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
จังหวัดตราด วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการประชุ
เสวนา และสั
มภาษณ์ผตู้ทกรรม
รงคุณวุฒิ ผู้ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
“การพั
การพั
ฒตีรมณากรณ
นางานวิ
จัยและนวั
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
พื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา ใช้การจัดระบบของข้อมูลด้วยวิธีการแบบนิรนัยและอุปนัย และ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อาขังเป็่มบชนเคลื
่อนประเทศไทย
สังเคราะห์ข้อสรุปย่อยๆ เข้าด้วของโรงเรี
ยกัน และสร้
บทสรุ
ป
องค์
ค
วามรู
้
ท
่
ี
ไ
ด้
จ
าวิดจจััยนตามวิ
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ากการท
ํารอน จังหวั
ทบุรี ธีการแบบอุปนัย
(Inductive)
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัจฒัยนาผลิ
แปรรู
บริโบภคอุดมศึกษาเพื่อการ
3.2 การนาเสนอผลการวิ
คือ ตสมรรถนะด้
าานอาชี
สาหรับนัอกงการของผู
ศึกษาระดั
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ปพตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุารนอาชี
ี
พัฒนาพื้นที่ ในเขตเศรษฐกิจ พิเศษ จั งหวัดตราด
การเรีจังหวัยนรู
้ เพืรี ่อพัฒนาสมรรถนะด้
พสาหรั บ
มหาวิและการจั
ทยาลัยราชภัฏรําด
ไพพรรณี
ดจันทบุ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพั
ฒนาพืด้นการสื
ที่ในเขตเศรษฐกิ
เศษเล็จักงทรอนิ
หวัดกตราด
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากตจอพิปากอิ
ส (eWOM) กับผลประกอบการ
3.3 ถ่ายทอดองค์
วามรู
้
ของธุรกิจคคาปลี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
ปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
สรุป
บริษัท XYZ จํากัด
สรุป
ตอน โดย วัชรพล วงศจันทร
ตอนที่ 1 สมรรถนะด้าการปรั
นอาชีบพปรุสงาหรั
บนักศึกษาระดั
บอุดดพลาดในการตรวจนั
มศึกษาเพื่อการพั
้นที่ในเขตเศรษฐกิ
จพิเศษ
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสิฒนคนาพื
าประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
จังหวัดตราด
ท ทิวาราตรีวิทย
จากการศึกษาข้อ มูโดย
ลพืถิ้นรทีนัน่ และจากการประชุ
มเสวนาผู้ท รงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
นักศึกษา และการพัฒนาบุคคลเข้จังาหวั
สู่กดารประกอบอาชี
พในพื้นที่ สรุปข้อมูล ได้ในประเด็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทมี่ ี
จันทบุรี
นัยสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้
โดย ชวนพบ เอีา่ยนอาชี
วสานุรพักษของนักศึกษา ดังนี้
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
ดการเศรษฐกิ
จชุมนโยบายการศึ
ชน อําเภอพระนครศรี
ยุธยา
1. มุมมองภายนอก
ประกอบด้
วย ค่านิหยารจั
มของสั
งคมไทย
กษา อและภาวะเศรษฐกิ
จ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
2. มุมมองภายใน ประกอบด้วย การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และคุณลักษณะของผู้เรียน
โดย แสงจิตต ไตแสง
ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลทั้งหมด และวิเคราะห์ ประเด็นหลัก ได้ข้อสรุปประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
การพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพสาหรับนัโดย
กศึอุกบษาระดั
ล ไมพุมบอุดมศึกษา ควรส่งเสริมในด้านต่อไปนี้
1. พัฒนาเจตคติ
ผู้เรียนรักการประกอบอาชี
การสืใ่อห้สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตอพงการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
2. สร้างเสริมรคุานณซีลัพกีเฟรชมาร
ษณะให้ทเในกรุ
หมาะสมต่
อการประกอบอาชีพ
งเทพมหานคร
โดยกในคุ
อัญชลี
3. สร้างความตระหนั
ณค่เยาวราช
าของการประกอบอาชีพ
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
4. พัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
5. พัฒนาสมรรถนะด้
จังหวัดสุรินาทรนอาชีพที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
สรุปผลการวิจัยในตอนที
่ 1ตสมรรถนะด้
โดย โสภิ
ตา ประพฤทธิพานอาชี
งษ พสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ควรส่งเสริม
ปรากฏใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู
่ยวกับข้าอปลีมูกลของชุ
บริบมทที
องกับเขตดุ
การประกอบอาชี
พในพื้นที่ 2) ด้านเจตคติ
กลยุท้ธเกี
การตลาดค
ชนท่เกีาน้่ยําวข้
สามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธัณ
นยลักชัยษณะที
ทร เ่ หมาะสมต่อการประกอบอาชีพ และ 3) ด้านทักษะ คือ การ
คือ ความรัก ความตระหนักในคุณค่า และคุ
การวิเคราะหทาางการเงิ
สวนสละ
งหวัดจันทบุรี
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และความสามารถด้
นอาชีนพของการลงทุ
ที่มีความเกีนทํ่ยาวเนื
่องกับในจั
เกษตรกรรมและการท่
องเที่ยว
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด (ฉบับสมบูรณ์) มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. บทนา
ความคิดของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพสาหรับนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาฯ ฉบับนี้ ตั้งอยู่บนฐานความรู้ของข้อมูลความต้องการของบริบทพื้นที่ การทาความเข้าใจ และเรียนรู้ผ่าน
ความเข้าใจ การตระหนักและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพในพื้นที่ท้องถิ่น และการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาท
รับผิดชอบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี
5 ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

2. แนวคิดและหลักการของการจั
ดการเรียนรู้ฯ
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บชาติดวิจการเรี
ัยรําไพพรรณี
ครั้ง้ ทีเ ่พื
11่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นวิ ช าชี พ ส าหรั บ
แนวคิ ดเนื่อหลั
ก ของการด าเนิ น การจั
ย นรู
งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดั
มหาวิทด
ยาลัเกี
ยราชภั
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 านอาชีพ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ นีและงานประชุ
้ ประกอบด้
วย 1)บชาติแนวคิ
่ยวกัฏกลุบมสมรรถนะด้
นักศึกษา 3) แนวคิดการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบสิอุนคดามศึ
แนวคิดอเกี
่ยวกับ:ทฤษฎีการเรียนรู้
ในล็กอษา
คจาและ
ย สินค4)าประเภทช็
คโกแลต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
3. วัตถุประสงค์
ของการจั
ดการเรีจยัยนรูและนวั
้ฯ
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
ตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นวิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาฯ และให้
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
นั
ก
ศึ
ก
ษา
นั
ก
ศึ
ก
อุดดจัมศึ
กษาให้
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ษาระดั
ํารอน จังบหวั
นทบุ
รี เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สอดคล้องกับความต้องการของบริ
บ
ทพื
น
้
ที
่
สมรรถนะด้
า
นวิ
ชาชีพของตนเอง
โดย พศวัต สุขสบาย
ฒนาผลิดตการเรี
าแปรรู
4.แนวทางในการพั
เงื่อนไขของการจั
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็ย-ดนรู
20นางฟ
ธั้ฯ
นวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจั
การจัดดจําการเรี
าย ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ย นรู
่ อ พัฏรํฒาไพพรรณี
นาสมรรถนะด้
มหาวิ
ทยาลั้ เยพืราชภั
จังหวัดจันทบุรี า นวิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาฯ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
เป็นขั้นตอนการดาเนิกรอบแนวคิ
นการจัดดการเรี
นรู้ที่สามารถบู
รณาการในทุ
กรายวิชกัาบผลประกอบการ
ทุกสาระ และทุกชั้นปีที่กาลังศึกษาใน
การสื่อยสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิกส (eWOM)
ระดับอุดมศึกษา ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลัทงี่ใกช้สัในการจั
นทัด ดการเรียนรู้ฯ
5. ยุทธศาสตร์
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
TSP ยและ
กตใช กรณีศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นจังโดยใช
ด การเรี
นรูVRPTW
้ เ พื่ อ พั ฒมาประยุ
นาสมรรถนะด้
า นวิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
บริษัท XYZ จํากัด
ระดับอุดมศึกษาฯ ดังนี้ มุ่งเน้โดยนการเรี
ยนรู้ผ่านการปฏิบัตจิ ริง (active learning) ซึ่งผู้เรียนจะมีบทบาทและมีส่วนร่วม
วัชรพล วงศจันทร
ในการจัดการเรียนรู้ดการปรั
้วยตนเอง
บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
6.ยานยนต
ขั้นตอนการด
าเนิ: นบริการจั
ดการเรี
กรณีศึกษา
ษัท XYZ
จํากัดยนรู้ฯ
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
การด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นวิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
อุดมศึกษา เพื่อการพัจัฒงหวั
นาพื
้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การพัฒนา
ดจันทบุรี
ความตระหนักรู้ 2) การศึกโดย
ษาบริ
บทพื้นเอีที่ยวสานุ
่ 3) การวางแผนการเรี
ยนรู้ปฏิบัติการ 4) การปฏิบัติการในพื้นที่ และ 5)
ชวนพบ
รักษ
การสรุปและสะท้อนผลการเรี
ยนรู้ นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาบทบาทผู
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อยุธยา นผลการจัดการเรียนรู้ฯ
7. แนวทางการประเมิ
โดย แสงจิตตนไต
แสง าเนินการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อพัฒนาสมรรถนะด้ า นวิชาชี พส าหรั บ
ในการประเมิ
ผลการด
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ โดย
สามารถประเมิ
นผลใน 2 ประเด็น คือ 1) การประเมินการดาเนินการจัดการเรียนรู้ เป็น
อุบล ไมพุม
การประเมินจากระหว่การสื
างและหลั
งจั ดการเรียนรู้ 2) ผลการ
ของนักศึกษา ผู้วิจัย ประเมินจากข้อมูลที่เกี่ยวกับ
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
มุมมองและการปฏิบัตราิขนองนั
ศึกษาก่ท อในกรุ
นและหลั
งการจัดการเรียนรู้ โดยประเมินจากการสัมภาษณ์ และการสนทนา
ซีพีเกฟรชมาร
งเทพมหานคร
กลุ่ม และบันทึกการเรียนรู้ขโดย
องนัอักญศึชลีกษา
นักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและยอมรับการเรียนรู้ของตนเอง นักศึกษาให้การ
เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอิ
วยวิธปี ลูกขาวตทีน่เเดีกี่ย่ยวและ
ยืนยันกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้ขาองการทํ
นความรู
้ ทันกทรีษะยดและเจตคติ
วกับสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขา
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ที่นักศึกษาศึกษาอยู่
จังหวัดสุรินทร
8. แนวทางการน
าการจั
ดการเรี
โดย โสภิตตา
ประพฤทธิ
พงษยนรู้ฯ ไปใช้
การน
าการจั
ด
การเรี
ย
นรู
เ
้
พื่อาน้พัําฒ
นาสมรรถนะด้
ชาชีพสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนท
สามเสน
เขตดุสติ กรุางนวิ
เทพมหานคร
ไปใช้ ผู้ใช้ควรตระหนักถึงประเด็
โดย ธันนต่ยาชังๆ
ยทรดังนี้
8.1เคราะห
ผู้ จั ดทการเรี
นรู้ มี บ ทบาทหลั
ก คืในจั
อ เป็
านวยความสะดวก
(facilitator) ในการ
การวิ
างการเงิยนของการลงทุ
นทําสวนสละ
งหวันดผูจัน้ อทบุ
รี
น สวัสดิา์มให้
งคลคาปรึกษา ช่วยเหลือ นักศึกษา กระตุ้นและให้กาลังใจแก่นักศึกษา
ดาเนินการตามกระบวนการโดยจัดดวงรั
หาตแนะน
เพื่อให้แสดงศักยภาพของตนเอง และตระหนักในคุณค่าของการประกอบอาชีพในท้องถิ่น รวมทั้งในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน
8.2 รายวิชา ระยะเวลาและช่วงเวลาของการดาเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯนี้ สามารถปรับเปลี่ยนและบูรณาการได้กับทุกรายวิชา ขึ้นอยู่กับสาระ
ของรายวิชา ภาคการศึกษา และสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องทุกชั้นปี โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดของ
กิจกรรมการสอนให้เหมาะสม
8.3 ผู้ จั ด ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นวิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาฯ ควรศึ ก ษาบริ บ ทของท้ อ งถิ่ น และความสามารถของผู้ เ รี ย นในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ การเข้ า ใจ
ความแตกต่างและข้อจากัดของบริบทที่แตกต่างกันของท้องถิ่นและผู้เรียน

43

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี6 ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
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อภิปราย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
อภิปราย บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
หนา
มวิชาการระดั
ทยาลัย่อราชภั
ฏกลุมฒ
ศรีนาพื
อยุธยา ้น
ครัที
้งที่ใ่ 8นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
1. สมรรถนะด้านอาชีพสาหรับนัและงานประชุ
กศึกษาระดั
บอุดบชาติ
มศึมหาวิ
กษาเพื
การพั
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อคจายดสิการศึ
นคาประเภทช็
อคโกแลต :
ตราด เป็นข้อสรุปที่ได้จากการระดมความคิ
ดเห็น จากผู้ทรงคุณบสิวุนฒคิดาในล็
้านการจั
กษา และการประกอบอาชี
พใน
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
พื้นที่ ผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
จนเกิฒดนางานวิ
เป็นข้อสรุปจในประเด็
ญที่ควรนาไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
“การพั
การพั
ัยและนวันสตาคักรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
สมรรถนะด้านอาชีพที่สอดรับความต้
องการของท้
่น คื่ออนประเทศไทย
สมรรถนะใน
น คือาแปรรู
1) ด้ปานความรู้ 2) ด้านเจตคติ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ3กเห็ด้4.0”
ดานางฟ
เพืกษาเพิ
่อขั่มอบชงถิเคลื
และคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมต่อการประกอบอาชี
ด้านทังน้กําษะ
รัศรมีี ธรรมโชติ (2548)
ของโรงเรียนบานโปพงน้และ
ํารอน 3)ตําบลโป
รอน สอดคล้
อําเภอโปองน้งกัํารบอนสุจักงัญ
หวัญา
ดจันทบุ
พศวัต สุขสบาย
กล่าวว่า สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ้นโดย
มาจากความรู
้ ทักษะและเจตคติ / แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
เห็-ดอ20นางฟ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค
วัภั
ธันวาคม
2560ป ตามความต
/ แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะที
่เนกีณที่ย่ ฑ19วข้
งในด้
านเจตคติ
คือ การสร้
างความตระหนั
กในคุณค่า
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ของการประกอบอาชีพ เป็นสมรรถนะทีโดย
่ให้สจัร้การกฤษณ
งความตระหนั
้ให้กับจัผูงหวั้เรีดยจันนทบุรโดยเน้
นความสาคัญกับการเรียนรู้ที่ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏก
รํารู
ไพพรรณี
ี
วิเชียรมงคล
ความสาคัญกับการประกอบอาชีพกรอบแนวคิ
ในท้องถิ่นดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2. การจัดการเรียนรู้เพื่ของธุ
อพัฒรนาสมรรถนะด้
านอาชี
พสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
กิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ที่พัฒนาขึ้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลบริบทของท้องถิ่น และการจัดการเรียนรู้
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ที่พัฒนาความตระหนักรู้ ผู้เรียนสามารถพั
ฒนาสมรรถนะที่สามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ทุกสาขาวิชา
บริษัท XYZ จํากัด
ที่ ศึ ก ษา สามารถพั ฒ นาสมรรถนะที่ เโดย
กี่ ย วข้
อ งกัวงศ
บ การประกอบอาชี
พ ทั้ ง 3 ด้ า น คื อ ด้ า นความรู้ เจตคติ แ ละ
วัชรพล
จันทร
คุณลักษณะ และทักษะการทางานการปรั
กระบวนการจั
ดการเรี่อลดความผิ
ยนรู้ที่พัฒดพลาดในการตรวจนั
นาขึ้นมีขั้นตอนของการปฏิ
บัติกตารโคมไฟ
เป็นการเรียนรู้
บปรุงกระบวนการเพื
บสินคาประเภทผลิ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
แบบการลงมือปฏิบัติ (active learning) สอดคล้องกับ เยาวเรศ ภักดีจิตร (2557) ที่กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของ
โดย ถิรนันทเป็ทินวาราตรี
ย
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
การเรีวยิทนการสอนที
่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิดการ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
แก้ปัญหาและการนาความรู้ไปประยุ
ช้ เปิ
จังหวักดจัต์นใทบุ
รี ดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรีย นรู้สูงสุด ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นกิเอีจ่ยกรรมการเรี
โดย ชวนพบ
วสานุรักษ ยนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง เป็นกิจกรรมที่
หารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
ยุธยา
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้การศึ
อมูลกข่ษาบทบาทผู
าวสารหรืนอําในการบริ
สารสนเทศและหลั
กการความคิ
ดรวบยอด อและความรู
้เกิดจาก
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ปรับเข้ากับศตวรรษที่ 21
โดย แสงจิตต ไตแสง
ได้

สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ีเฟรชมารท ในกรุงาเทพมหานคร
1. การจัดการเรียนรู้เพืร่อานพัฒซีพนาสมรรถนะด้
นอาชีพสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้น เป็น
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปปรับใช้ได้ในทุกสาขาวิชา ผู้สอนพึงตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ที่
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เน้นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที
่ 21านาอิและสอดคล้
บริบทของพื
้นที่เป็นสาคัญตําบลทมอ
และสามารถปรั
บเปลี่ยนวิธีการ
การทํ
นทรียแบบดั้งอเดิงกัม บของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
ให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัจันงหวั
ไปดสุรินทร
ประพฤทธิกพสูงษต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น ปกติ ใ ช้ เ วลา 4-5 ปี
2. การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาระดั บโดยอุ ดโสภิ
มศึตตา
ก ษาในหลั
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
มชนท
าน้ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร การนาการจัดการเรียกนรูของชุ
้ไปใช้
ควรปรั
บให้เเขตดุ
หมาะสมกั
บระดับการศึกษาในแต่ละชั้นปี
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
โดยสามารถปรับให้มีระดับความง่าย ยาก ตามความสามารถและการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
ทางการเงินของการลงทุ
ดจันทบุรบี อุ ด มศึ กษาฯ ที่พั ฒ นาขึ้ น
3. การจัด การเรี ยนรู้ เพืการวิ
่ อพัเคราะห
ฒ นาสมรรถนะด้
านอาชีนพทํสาสวนสละ
าหรั บนัในจั
ก ศึงกหวัษาระดั
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
มีระยะเวลาของการวิจัยเพียง 1 ปีการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลบริบทความต้องการของพื้นที่ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง การทดลองใช้การจัดการเรียนรู้กับนักศึกษาจึงเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ การนาไปปรับใช้ ควรมีกา ร
วางแผนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และสามารถประสานสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
ที่ศึกษา รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัย เฉพาะผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อได้จัดอย่างต่อเนื่องต่อไป
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PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เบญญาภา คงมาลั
ย และศรเนตร
อารีงจากการประชุ
โาสภณพิ
เชฐ. (2558).
การพัครบฒ113
นาสมรรถนะการจั
ดการความรู
เนื่องในวโรกาสคล
ยวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี
ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา้ของนิสิต
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที 21. วารสารครุศาสตร์, ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2558).
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคา]ประเภทช็
อคโกแลต
:
พีระพงษ์ ละอาคา. (2558).
เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย[ออนไลน์
. เข้าถึงจาก
: http://www.uniquestmsu.
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
msu.ac.th/ index.php?option=NewsList&id_type=3&id_view=175&to=Back&
(10 ธ.ค. 2558)
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
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school administrators in accordance with the opinions of school administrators and teachers under the
จังหวัดสุรินทร
Office of non-formal and Informal
Education
in eastern region, classified by position, working experience
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
and level of education. The research
samples drawn by disproportionately stratified random sampling
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
were 302 school administrators and โดย
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ดวงรัThe
ตน สวัdata
สดิ์มงคล
standard deviation, and t-test.
The research findings were as follows 1) Transformational leadership of school administrators in
broad view was ranked as high level. average order of descending order is motivational. (  =3.99,
S.D. = .53) the average order of descending order is motivational (  = 4.17, S.D.=.64) the influence of
ideology (  = 4.00, S.D. = .61) Intellectual stimulation (  = 3.92, S.D. = .49) And the consideration of
individuality (  = 3.89, S.D. = .57) 2) The comparison of transformational leadership of school administrators,
classified by position, working experience and level of education under the Office of non-formal and
informal education in eastern region was different at .01 significant level statistically.
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
วิชาการระดัาบงสรรค์
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ครั้งทีา่ 8ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
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นางานวิ
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พ.ศ. 2553 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อวนประเทศไทย
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สามารถอยู
่
ก
ั
บ
ผู
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปง้อน้ื่นํารได้
อนอจัย่งาหวังมีดจัคนวามสุ
ทบุรี ข โดยการจั ดการศึกษาให้ยึด
หลักสาคัญที่ว่าเป็นการศึกษาตลอดชี
วิตตสสุาหรั
บประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระ
โดย พศวั
ขสบาย
ฒนาผลิ
าแปรรู
ป ตามความต
บริโดภคการศึกษาที่ผสมผสานระหว่าง
และกระบวนการเรียนรู้ใแนวทางในการพั
ห้เป็นไปอย่างต่
อเนืต่อวัภังนณทีทั่ ฑ19้งเห็นี-ด20้ นางฟ
การศึ
ก2560
ษาตลอดชี
วิตนัอ้นงการของผู
เป็นการจั
ธันวาคม
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ มหาวิ
และการศึ
ยาศั
ทยาลัยราชภักฏษาตามอั
รําไพพรรณี จัธงหวั
ดจันย
ทบุเพื
รี ่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ชุมชน การศึกษาตลอดชีวกรอบแนวคิ
ิต จึงมีความเชื
่อว่า มนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้มีอิสระที่จะเลือก
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
เนื้อหา รูปแบบ วิธีการในการเรี
ตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 4)
ของธุรกิจยคนรู
าปลี้ทกี่เหมาะสมกั
ประเภทบริกบารโรงแรมในประเทศไทย
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพั
โดย บัลลังก สันฒทันาฯ
ด ฉบับที่ 11 เป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช
VRPTW
มาประยุกตใช กรณีจศของประเทศให้
ึกษา
ประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในด้
าน TSP
คน และ
สังคม
และระบบเศรษฐกิ
สามารถปรับตัว
บริษัท XYZ จํากัด
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกั บการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ
โดย วัชรพล วงศจันทร
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้
รับงกระบวนการเพื
ประโยชน์จากการพั
จและสั
างเป็นตธรรม
การปรับปรุ
่อลดความผิฒดนาเศรษฐกิ
พลาดในการตรวจนั
บสิงนคมอย่
คาประเภทผลิ
โคมไฟ รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรูยานยนต
้ เทคโนโลยี
ตกรรม
กรณีนวั
ศึกษา
: บริษัทและความคิ
XYZ จํากัด ดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ย
สิ่งแวดล้อม ขณะเดี ยวกัน ยังจาเป็นต้องบริหารจัดวิทการแผนพั
ฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
พฤติ
ก
รรมการซื
อ
้
และการตั
ด
สิ
น
ใจของผู
ซ

อ
้
ื
ที
ม
่
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อผลิตภัณ
ฑจากตวนนในสั
กกของธุงคมไทย
รกิจชุมชนซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อ
รูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุ
กภาคส่
จังหวัดจันทบุรี
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลั
ปรั่ยวสานุ
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียง (สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจ
โดย ชวนพบกเอี
รักษ
และสังคมแห่งชาติ, 2555การศึ
: 2)กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จั
ง
ดพระนครศรี
อยุธยา
สานักงานส่งเสริมหวัการศึ
กษานอกระบบและการศึ
กษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดย
แสงจิ
ต
ต
ไต
แ
สง
มีหน้าที่หลักในการจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้ไปสู่
สรรพสามิตใหมากงยิ
ับการบริ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยเฉพาะอย่
่ ง ผู้ บโภคของคนไทย
ริ ห ารเป็ น ต าแหน่ ง ที่ ก าหนดขึ้ น ในองค์ ก ารมี อ านาจหน้ า ที่ แ ละได้ รั บ
โดย อุบล ไมพุม
ความคาดหวังในการควบคุม การตัดสินใจ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงซึ่ง เป็น
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรื
วบุคคล โดยผู้นาจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่านิยม คุณธรรม
ราน ซีพอีเการแปรสภาพในตั
ฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
มาตรฐาน และการมองการณ์ไกลไปในอนาคต
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะให้ความสาคัญต่อการประเมิน เพื่อทราบถึงระดับ
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอิอนงการและปฏิ
ทรียดวยวิธปี ลูบ
กขัตาิตวต่อนผูเดี้ต่ยามด้
วและวยคุณค่าความเป็นมนุษย์
แรงจูงใจของผู้ตามและพยายามหาแนวทางตอบสนองความต้
การทํ
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เกษตรกรรมธรรมชาติ
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า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการสร้
างบารมี (Charisma) หรือด้าน
จังหวัดสุรินทร
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดย
(Idealized
Influence)
โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ผู้ตามจะต้องเชื่อถือศรัทธายอมปฏิบัติ
ตามด้วยความเต็มใจ ด้านการสร้
างแรงบัานปลีดาลใจ
Motivation)
หมายถึง การที่ผู้นาใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อ
กลยุทธการตลาดค
กของชุม(Inspirational
ชนทาน้ําสามเสน เขตดุ
สติ กรุงเทพมหานคร
ชั ก น าให้ ผู้ ต ามเห็ น คุ ณ ค่ า ของงาน
โดย ธันยและปฏิ
ชัยทร บั ติ ง านโดยไม่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตั ว ด้ า นการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา
(Intellectual Stimulation)
เป็นการที
่ผู้นาพยายามที
้ นให้ผในจั
ู้ตามใช้
ญาในการแก้
ปัญหาโดยรอบคอบใช้เหตุผล
การวิเคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุน่กทํระตุ
าสวนสละ
งหวัดปจันัญทบุ
รี
และด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคโดย
คลดวงรั
(Individaulized
ตน สวัสดิ์มงคล Consideration) โดยผู้นาจะต้ องค านึงถึงความแตกต่า งระหว่า ง
บุค คลและมอบหมายงานตามความถนั ดของแต่ ล ะคน ท าให้ง านมี ป ระสิ ท ธิภ าพ (Bass, 1999, อ้ า งถึ ง ในรั ตติ ก รณ์
จงวิศาล, 2548 : 22 - 24) ภาวะผู้นาเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันที่ต้องใช้ศักยภาพส่วนตัว
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและมีความเป็นสากลเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออกว่าในสถานการณ์
ปัจจุบันผู้บริหารมีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมากน้อยเพียงใดที่จะนาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จรวมทั้งการพัฒนาตนเอง
ให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพด้ ว ยการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ ห ารงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงยังสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นกรอบในการชี้นาการพัฒนา
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
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สารบัญ ก(ตารเปลี
อ) ่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์
PROCEEDINGS
เหมาะสม
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู
้นาการเปลี
กรณี
ศึกษา บริษัท่ย นแปลงของผู
NN&KY จํากัด ้ บริห ารสถานศึ กษา สั งกัด ส านักงานส่งเสริ ม การศึกษา
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวั
ตามความคิจดัยเห็และนวั
นของผู้บตริกรรม
หารสถานศึกษาและครู
โดย พิชญนณออก
ี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
เพื่ย่อนแปลงของผู
ขับเคลื่อนประเทศไทย
4.0”
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี
้บริหารสถานศึกษา
สังกัาแปรรู
ดสานัป กงานการศึกษานอกระบบ
ของโรงเรี
ยนบาตามความคิ
นโปงน้ํารอน ดตําเห็
บลโป
งน้ํารอ้บนริอํหาารสถานศึ
เภอโปงน้ํารอกนษาและครู
จังหวัดจันทบุจราแนกตามสถานภาพ
ี
และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวั
นออก
นของผู
โดย พศวัต สุขสบาย
ประสบการณ์ในการทางาน และระดัแนวทางในการพั
บการศึกษา ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค

มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
วิธีดาเนินการวิจัย
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
ล็กทรอนิกส (eWOM)
กับผลประกอบการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้
อมูดลการสื
ในการวิ
จัยครั้งนี้ อได้ปากอิ
แก่ เแบบสอบถาม
จานวน
1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วโดย
ไปของผู
้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ประสบการณ์การทางาน และระดับ
บัลลังก สันทัด
การศึ กษาของผู้ บริ หารสถานศึ กษาและครู
ดส านั กงานส่
งเสริTSP
มการศึ
กษานอกระบบและการศึ
กษาตามอั ธยาศั ยใน
การปรับปรุสังเสงกันทางการขนส
งโดยใช
และ VRPTW
มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ภาคตะวันออก
บริษัท XYZ จํากัด
วัชรพล่ยนแปลงของผู
วงศจันทร ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับภาวะผู้นโดย
าการเปลี
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ได้แก่ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
(Idealized influence) การสร้างแรงบันดาลใจ
motivation)
การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation)
โดย(Inspirational
ถิรนันท ทิวาราตรี
วิทย
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พฤติ
(Individualized
consideration)
ษณะเป็
แบบสอบถามมาตราส่
กรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผูซซึื้อ่งทีมี่มลีตอักผลิ
ตภัณฑนจากต
นกกของธุรกิจชุมชน วนประมาณค่า
จังหวัดจันทบุรี
(Rating Scale) 5 ระดับ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การกาหนดประชากร
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจจััยงหวัคืดอพระนครศรี
ผู้บริหารสถานศึ
อยุธยา กษาและครู สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก ปีโดย
การศึ
กษา
แสงจิ
ตต 2559
ไตแสง จานวน 1,303 คน จาแนกเป็น จังหวัดตราด จานวน 79 คน
จันทบุรี จานวน 152 คน ระยอง จสรรพสามิ
านวน 155
ชลบุโภคของคนไทย
รี จานวน 223 คน สมุทรปราการ จานวน 111 คน นครนายก
ตใหมกคน
ับการบริ
ล ไมพนุมบุรี จานวน 137 คน และ สระแก้ว จานวน 142 คน (สานักงาน
จานวน 65 คน ฉะเชิงเทรา จานวน 239โดย
คนอุบปราจี
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ีผลตอความต
องการซื) ้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ่ม2559
: ออนไลน์
รานจัยซีพได้
ีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ
แก่ ผู้บทริในกรุ
หารสถานศึ
กษาและครู สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
โดย อัญชลี เยาวราช
และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคตะวั
นออก
ปีการศึกษา
2559านาอิการก
อย่างคานวณโดยการใช้
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
นทรียาหนดขนาดกลุ
ดวยวิธปี ลูกขาวตน่มเดีตั่ยววและ
ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie
Morgan,
: 608)
ได้กลุ่มตัวอย่าตํงรวมทั
302 คน ประกอบด้วย
การทํ&านาอิ
นทรียแบบดั1970
้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ้งสิอํ้นาเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ผู้บริหาร 92 คน ครู 210 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิไม่เป็นสัดส่วน (Disproportionately Stratified
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
Random Sampling)
กลยุ
ท
ธ
ก
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดการวิ
ที่เกีเ่ยคราะห
วข้โดยองกัดวงรั
บภาวะผู
้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจากเอกสารตาราต่าง ๆ
ตน สวัสดิ์มงคล
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก
3. เสนอร่างแบบสอบถามให้ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ความชัดเจน และความเหมาะสมในการใช้ภาษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of
item - Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.60-1.00
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง

48

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธั4นวาคม 2560

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

สารบั
ญ (ตอ) (Try - out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียPROCEEDINGS
บร้อยแล้
ว ไปทดลองใช้
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน แล้วนามาหาค่
าแนกเป็
นรายข้
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
รายงานสืบาเนือ่อานาจจ
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดั
บชาติวิจอัยรํา(Discrimination)
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Coefficient)
างคะแนนรายข้
อกับคะแนนรวม ซึหน
่งมีคา่าอยู่ในช่วง
และงานประชุมCorrelation
วิชาการระดับชาติ มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏกลุมระหว่
ศรีอยุธยา
ครั้งที่ 8
ระหว่าง .50 ถึง .83
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
7. ทดสอบความเชื
่ ษาของแบบสอบถามทั
กรณี่อมัศึกน
บริษัท NN&KY จํากั้งดฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
“การพั
การพัี ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย
(Cronbach, 1990 : 202 - 204) ซึ่งเท่พิาชกัญบณ.97
แนวทางการศึ
องทางการจั
ด่อจํมัาหน
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
ป เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
8. นาแบบสอบถามที
่ผ่านการตรวจสอบความเชื
่น และความสมบู
รณ์าแแปรรู
ล้วไปใช้
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย พศวัต สุขสบาย
ผู้วิจัยได้ดาเนินแนวทางในการพั
การตามลาดับฒนาผลิ
ดังนี้ ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( ถึอํงา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
จังหวัดจันทบุ
รี สั งกัด ส านักงานส่ งเสริ ม
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิมหาวิ
ทยาลั
ยราชภัฏราไพพรรณี
ผูเภอขลุ
้บริหงารสถานศึ
กษา
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก เพื่อขอความร่วมมือในการทาวิจัย
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามพร้
มหนังสือกขอความร่
วมมือในการทาวิจัยส่งสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ของธุรกิจคาปลีกอประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัโดยดต่บัาลงๆลังกในภาคตะวั
สันทัด นออก เพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
การปรั
บปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW
กตใช กรณี
ศึกษา
3. ผู้วิจัยกาหนดวั
นในการเก็
บรวบรวมแบบสอบถาม
และดมาประยุ
าเนินการเก็
บรวบรวมแบบสอบถามด้
วยตนเอง
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
มีการติดตามทวงถามจนได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100
วัชรพล วงศจันทร
การวิเคราะห์ข้อการปรั
มูล บโดย
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
1. ตรวจสอบความสมบู
รณ์ขศองแบบสอบถามแต่
ยานยนต กรณี
ึกษา : บริษัท XYZ จํากัลด ะฉบับ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยโดย
วกับถิรสถานภาพ
ประสบการณ์
ในการทางาน และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
นันท ทิวาราตรี
วิทย
ดสินนใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากต
โดยการแจกแจงความถี่ ค่พฤติ
าร้อกรรมการซื
ยละ แล้้อวและการตั
นาเสนอเป็
ตารางประกอบความเรี
ยงนกกของธุรกิจชุมชน
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริม
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษานอกระบบและการศึกโดยษาตามอั
ธยาศัย ในภาคตะวันออก โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
(S.D.) แล้วนาค่าเฉลี่ยไปเปรี
บเทียบกัอบยุธเกณฑ์
จังหวัดยพระนครศรี
ยา ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และ
บุญส่ง นิลแก้ว, 2553 : 23 - 24)
โดย แสงจิตต ไตแสง
ค่าเฉลี่ย 4.51 สรรพสามิ
– 5.00 ตใหม
หมายถึ
ง ภาวะผู
้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด
กับการบริ
โภคของคนไทย
อุบล ไมพง ุม ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50โดย หมายถึ
ค่าเฉลี่ย 2.51 การสื
– 3.50
หมายถึง ภาวะผู
าการเปลี
่ยนแปลงของผู
ริหการอยู
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอ้นความต
องการซื
้อสินคา ในรานค้บาปลี
: กรณี่ใศนระดั
ึกษา บปานกลาง
ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
ค่าเฉลี่ย 1.51 ร–าน2.50
หมายถึ
ง ภาวะผู
้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
4. วิเคราะห์เปรีการทํ
ยบเที
ยบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
นอกระบบและการศึกษาตามอั
จังหวัดสุรธินยาศั
ทร ยในภาคตะวันออก ตามสถานภาพ ประสบการณ์การทางานและระดับการศึกษา
โดยการทดสอบค่าที (t - test) โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
สถิติที่ใช้ในการวิกลยุ
เคราะห์
ข้อมูลาปลี
ได้กแของชุ
ก่ มชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ทธการตลาดค
โดย ธันย ชัยทร
สถิติพื้นฐาน
1. ร้อยละ (%) การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
2. ค่าเฉลี่ย (  ) โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC)
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
3. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach)
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
การทดสอบค่าทีบทความวิ
(t - test)จัยเพื(ภาคบรรยาย)
่อเนืรายงานสื
เปรี
ยบเที
ยายวับภาวะผู
้นาการเปลี
ศูนาย์
่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจา่ยรํานแปลงของผู
ไพพรรณี ครบ 113 ป ้บริหารสถานศึกษา สั งกัดหน
มวิชาการระดับชาตินมหาวิ
ยราชภัฏกลุมศรีอยุด
ธยาเห็
ครัน
้งทีของผู
่8
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัและงานประชุ
ธยาศัยในภาคตะวั
ออกทยาลัตามความคิ
้บริหารและครูจาแนกตาม
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
สถานภาพ ประสบการณ์ในการทางาน
และระดับการศึกษาของผูบสิ้ตนอบแบบสอบถาม

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ผลการวิจัย
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อารสถานศึ
นประเทศไทย
จากการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี
่
ย
นแปลงของผู
้
บ
ริ
ห
ก
ษา
สั
ง
กั
ด
ส
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้านั
ํารกอนงานส่
จังหวังดเสริ
จันมทบุการศึ
รี กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก สามารถสรุ
โดย พศวัตปสุผลการวิ
ขสบาย จัยได้ดังนี้
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ห็-ดว20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
นณ
ที่ ฑ่ ม
19เตั
2560
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าตวัภักลุ
อย่ธันวาคม
างส่
วนใหญ่
เป็นครูอผงการของผู
ู้สอน คิดบเป็ริโนภคร้อยละ 69.50 สาเร็จ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
56.60มหาวิ
และมี
ระสบการณ์
ทยาลัป
ยราชภั
ฏรําไพพรรณี ใจันการปฏิ
งหวัดจันทบุรี บัติงานมาก คือ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
50.70
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู
หารสถานศึ
กษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ของธุรกิจคาปลี้ บกริประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
การปรั
นทางการขนส
และ VRPTW มาประยุ
ศึกษา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุ
กด้บาปรุนงเสโดยเรี
ยงลาดับงโดยใช
ค่าเฉลีTSP
่ยจากมากไปหาน้
อย ได้กตแใก่ช กรณี
โดยภาพรวมอยู
่ในระดับมาก
บริษัท XYZ จํากัด
(  = 3.99, S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นโดย
รายด้วัชารพล
น พบว่
วงศจาันอยู
ทร่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดั งนี้ ด้ านการสร้ างแรงบั นดาลใจการปรั
(  บ=ปรุ4.17,
S.D.
=
.64)
ด้ านการมี
อิ ทธิ พลเชิ งบอุสิดนมการณ์
( ตโคมไฟ
= 4.00, S.D. = .61)
งกระบวนการเพื่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
คาประเภทผลิ
ยานยนต
ศึกษาและด้
: บริาษนการค
ัท XYZ านึ
จํากังดถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (  = 3.89, S.D. = .57)
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (  = 3.92,
S.D. กรณี
= .49)
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
3. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.00,
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
S.D. = .61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจังพบว่
บมากและระดับปานกลาง ซึ่งเรียงตามค่าเฉลี่ยของระดับมากจากมากไป
หวัดจัานอยู
ทบุ่ใรนระดั
ี
หาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารตัดสินโดย
ใจในการบริ
หารงานโดยค
ชวนพบ เอี
่ยวสานุรักษ านึงถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก ตลอดจนให้ความ
มชนคอํวามเสี
าเภอพระนครศรี
ยาประโยชน์ส่วนรวม
4.50, S.D.นํา=ในการบริ
.71) หผูารจั
้บริดหการเศรษฐกิ
ารสถานศึจกชุษามี
ยสละ เห็อนยุธแก่
ยุติธรรมแก่ครูและบุคลากรทุกคน (การศึ
 =กษาบทบาทผู
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว (  = 4.46, S.D. = .79) และผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในตนเองต่อการปฏิบัติงาน (  = 4.44,
โดย แสงจิตต ไตแสง
S.D. = .64) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู
่ในระดับมาก (  = 4.17, S.D. = .64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงตามค่โดยาเฉลี
อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะ
อุบย่ ลจากมากไปหาน้
ไมพุม
ทางานให้สาเร็จตามที่กาหนด (  การสื
= 4.48,
S.D. = .72)่มผูีผลต
้บริอหความต
ารมีเอจตคติ
้ร่วามงานในการปฏิ
บัติงาน (  = 4.43,
่อสารทางการตลาดที
งการซืท
้อสิี่ดนีกคับา ผูในร
นคาปลีก: กรณีศึกษา
S.D. = .75) และผู้บริหารส่งเสริมราให้น ผซีู้พร่วีเฟรชมาร
มงานปฏิ
บัติงงานโดยให้
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (  = 4.39, S.D. = .75)
ท ในกรุ
เทพมหานคร
อัญบชลีมาก
เยาวราช
การกระตุ้นทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ใโดย
นระดั
(  = 3.92, S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินทรียดวยวิธปี ลูอกยขาวต
ระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งเรียงตามค่าเฉลี่ยของระดั
บมากจากมากไปหาน้
3 นลเดีาดั่ยวและ
บแรก ได้ แก่ ผู้บริหารให้
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผูจั้รงหวั
่วมงานทุ
กคน (  = 4.46, S.D. = .72) ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน วิเคราะห์
ดสุรินทร
สังเคราะห์ความคิดเห็นต่างๆเพื่อให้เกิดความเชี
โดย โสภิ่ยตวชาญในการปฏิ
ตา ประพฤทธิพงษบัติงาน (  = 4.43, S.D. = .71) และผู้บริหารชี้แนะให้
ผู้ร่วมงานหาจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึ
่อพัาฒปลีนางาน
(  า=น้ํา4.39,
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจก
กลยุทธกกษาเพื
ารตลาดค
กของชุมชนท
สามเสนS.D.
เขตดุ=สติ .71)
กรุงเทพมหานคร
ย ชัยทรS.D. = .57) เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากและ
บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( โดย=ธัน3.89,

ระดับปานกลาง ซึ่งเรียงตามค่าเฉลี
่ยจากมากไปหาน้
อย 3 ลาดันบทํแรก
ได้แในจั
ก่ ผูงหวั
้บริดหจันารสนั
การวิ
เคราะหทางการเงินของการลงทุ
าสวนสละ
ทบุรี บสนุนให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ (  = 4.38, S.D. = .73) ผู้บริหารแสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงานของครู
แต่ล ะคน (  = 4.34, S.D. = .79) ผู้บ ริห ารมอบหมายงานให้ผู้ร ่ว มงานโดยค านึง ถึง ความรู ้ค วามสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน (  = 4.30, S.D. = .76)
4. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
5. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวั นออก จาแนกตาม ประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
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าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธั6นวาคม 2560
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สารบัญ้บริ(ตหารสถานศึ
อ) กษา สังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบและ
6. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลีPROCEEDINGS
่ยนแปลงของผู
่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมระดั
วิชาการระดั
บชาติกวษา
ิจัยรําไพพรรณี
ครั้งทีและรายด้
่ 11
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันรายงานสื
ออก บจเนืาแนกตาม
บการศึ
โดยรวม
านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
สถิติที่ระดับ .01
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

บริษัท NN&KY จํากัด
สรุปและอภิปรายผล กรณีศึกษา“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พินชสญาคั
ณญ
ี ตีเกี
รณากรณ
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็
่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่
ม
ช
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
บ
เคลื
่อยาศั
นประเทศไทย
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ
ก
ษาตามอั
ธ
ย
ในภาคตะวั
น
ออก
ไปนีดจั้ นทบุรี
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารดัองนต่จัองหวั
1. ภาวะผู้นาการเปลี
นแปลงของผู
โดย่ยพศวั
ต สุขสบาย ้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันเณทีห็่ ฑ19นเห็ถึ-ด20งนางฟ
าแปรรู
องการของผูบริโภค
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ
ก ษาแสดงให้
ภาวะผู
้น าป ตามความต
โดยเฉพาะความสามารถในการบริ
ห ารจั ด การหรื อ
ธันวาคม
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
การทางานที่เป็นระบบ ส่งผลต่อการปฏิมหาวิ
บัตทิ งยาลัานที
ระสิทธิจังภหวัาพสู
วย ประกอบกับในภาวะปัจจุบันผู้บริหาร
ยราชภั่ มฏี ป
รําไพพรรณี
ดจันทบุงรตามไปด้
ี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้นาในการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนต้อง
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของธุ
ความเป็
ผู้นกาทางการศึ
กษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
รกิจคนาปลี
ประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ลังก สันโดยผู
ทัด ้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดย
พ.ศ.บัล2545
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
TSP และ
VRPTW มาประยุ
กรณีศึกษาฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
มากที่สุด พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ทันต่อยุงโดยใช
คการเปลี
่ยนแปลงและก้
าวสูก่ทติศใชทางการพั
บริษัท XYZ จํากัด
งานวิจัย สมพร จาปานิล (2549
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โดย วัชรพล วงศจันทร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่กการปรั
ารศึกบษาขอนแก่
น เขต่อลดความผิ
5 ผลการวิ
จัยพบว่า ภาวะผู
่ยนแปลงของผู
้บริหารสถานศึกษา
ปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสิ้นนคาการเปลี
าประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นยานยนต
ที่การศึกรณี
กษาขอนแก่
าน อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัย
ศึกษา : บรินษัทเขต
XYZ5จําโดยภาพรวมและรายด้
กัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
ของ สุทิน สุทธิอาจ (2550 : 79) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
กรรมการซื
ดสินใจของผู
ื้อที่มีตาอผลิ
ตภัณฑจ้นากต
นกกของธุ่ยรนแปลงของผู
กิจชุมชน
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีพฤติ
่การศึ
กษาอุ้อดและการตั
รธานี ผลการวิ
จัยซพบว่
ภาวะผู
าการเปลี
้บริหารโรงเรียนตาม
จังหวัดจันทบุรี
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียโดย
นและครู
โดยภาพรวมอยู
่ในระดับมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ
ชวนพบผู้สเอีอน
่ยวสานุ
รักษ
ขนิ ษ ฐา สิ ท ธิ จิ น ดา (2552
บทคั ด ย่ อนํา) ในการบริ
ได้ ศึ ก ษาวิ
เรื่ อ ง ภาวะผู
่ ย นแปลงของผู
้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
การศึก:ษาบทบาทผู
หารจัจดั ยการเศรษฐกิ
จชุมชน้ นอําการเปลี
าเภอพระนครศรี
อยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตต ไตแสงโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกโดย
ษาอุแสงจิ
บลราชธานี
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี
่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบ
โดย อุบล ไมพุม
และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมและด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนืร่อานงจากผู
้บริหทารสถานศึ
กษาและครูผู้สอนนั้นมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหาร
ซีพีเฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
สถานศึก ษา มี ภารกิ จหลัก ในการน
าพาองค์
ก
รไปสู
โดย อัญชลี เยาวราช ่ ค วามส าเร็ จ โดยจะต้ องเป็ นผู้ ริ เ ริ่ ม ในการวางแผน การตั ด สิ น ใจ
ของการทําบนาอิ
ทรียดาวยวิ
ธปี ลูกขาวตนเดี
่ยวและ้ ง มี บ ทบาทในฐานะเป็ น ผู้ ฝึ ก
การสั่ ง การ ส่ ว นครู ผู้ สการวิ
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ผู้จัดประสบการณ์ ผู้ชี้แนะและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่เด็ก จึงทาให้มีความคิ
ดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาแตกต่าง
จังหวัดสุรินทร
กัน นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึโดย
กษาและครู
ผู้สอนอาจมี
โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษแนวคิดในการทางานแตกต่างกัน ตลอดจนความคาดหวังบางสิ่ง
บางอย่ า งของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ
ก ษาต่ อาปลี
ครูกผของชุ
ู้ ส อนมชนท
หรืาอน้ําความคาดหวั
ของครู
ผู้ ส อนต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอาจไม่
กลยุทธการตลาดค
สามเสน เขตดุสติ งกรุ
งเทพมหานคร
สอดคล้องกัน ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึ
โดย ธันกยษาและครู
ชัยทร ผู้สอนจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึ
กษาตามอั
ยาศั
ในภาคตะวั
นออก แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปใน
การวิเคราะหกษานอกระบบและการศึ
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ
ในจังธหวั
ดจันยทบุ
รี
ตน สวั(2554
สดิ์มงคล: 84) ได้ศึกษาวิจั ยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของ
ทิศทางเดียวกับงานวิจัย พรสุดโดย
า คุดวงรั
โนภาส
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 40 (2) สานักงานหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
การเปรีย บเที ยบภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในกลุ่ ม โรงเรี ย นเครื อ ข่ าย 40 (2) สานั ก งาน
หนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากมักจะมีความเชี่ยวชาญ ทักษะและ
ประสบการณ์สูงในการทางาน สามารถรับผิดชอบงานได้ดี มีวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ผู้ที่มี
ประสบการณ์ ท างานน้ อ ยไม่ ค่ อ ยมี โ อกาสท างานใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ การชื่ น ชมจากผู้ ร่ ว มงาน
จึ ง ท าให้ มี มุ ม มองหรื อ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น กั บ ครู ผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ม าก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม
7 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

อังรี กังสานุกูล (2553 : 119) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นPROCEEDINGS
าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานัก งาน
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ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีหน้าที่หลักในการปฏิ
บัฏตรํิภาไพพรรณี
ารกิจจัตามที
่ได้รี รับมอบหมายจากผูทบุ้บรังี คับบัญชาเพื่ อให้
มหาวิทยาลัยราชภั
งหวัดจันทบุ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
บรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ การติ
ดต่อสื่อสารหรือความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้บริหารจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีปัญหา
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
อุ ป สรรคในการท างานเป็ น ส่ ว นใหญ่
ผู้ บ ริ ห ารและครู
ผู้ ส อนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ของธุรส่กิจงคผลให้
าปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก ้บสัรินหทัดารสถานศึกษาแตกต่างจากผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู
การปรั
บ
งเสนขนิ
ทางการขนส
และ VRPTW
มาประยุ
ใช ศกรณี
ศึกษาจั ย เรื่ อง ภาวะผู้ นา
ซึ่งเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับงานวิจัยปรุของ
ษฐา สิงทโดยใช
ธิจินTSP
ดา (2552
: บทคั
ดย่อก)ตได้
ึกษาวิ
บริษัท XYZ จํากัด
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โดย วัชรพล วงศจันทร
สถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่
างกับปรุน งโดยภาพรวมแตกต่
างกัดนพลาดในการตรวจนั
อย่างมีนัยสาคัญบทางสถิ
ติที่ระดัตบโคมไฟ
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กระบวนการเพื่อลดความผิ
สินคาประเภทผลิ

ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ข้อเสนอแนะ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จังหวัดจันทบุรี
จากการศึ กษาเรื่ องภาวะผู้ น าการเปลี
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เอี่ยวสานุรักษ้ บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานส่ งเสริ มการศึ กษา
กษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจับดภาวะผู
การเศรษฐกิ
จชุมชน อํ่ยานแปลงด้
เภอพระนครศรี
อยุธานึ
ยา งถึงปัจเจกบุคคล
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการศึ
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้นาการเปลี
านการค
จั
ง
หวั
ด
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อ
ยุ
ธ
ยา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ผู้ บริ หารควรช่วยเหลื อ ชี้แนะโดยให้แสงจิ
ค าปรึตตกไต
ษาแสงรั บฟั งเรื่องราวความคิดเห็ นของผู้ร่ วมงาน ตลอดจนเปิ ดโอกาส
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งให้ครูมีสโดย
่วนร่อุวบมในการตั
ล ไมพุม ดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามความต้องการของแต่ละบุคคล
2. ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก
งใจให้กับบุคลากรโดยการกล่
าวยกย่
างจริ
งใจศทัึกษา
้งนี้เพราะองค์การจะ
การสื่อาลั
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื
้อสินอคงชมเชยอย่
า ในรานคาปลี
ก: กรณี
สามารถขับเคลื่อนได้ต้องอาศัยบุคลากรที
ภาพ ทหากบุ
ลากรได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ตลอดจนรู้สึก
ราน ่มซีพีคีเุณ
ฟรชมาร
ในกรุงคเทพมหานคร
ว่าตนเองมีความสาคัญและคุณค่าต่อสถานศึกโดยษาอัย่ญอชลีมส่เยาวราช
งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์การในระยะยาว
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่จังอหวัภาวะผู
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by a project based learning approach in QC stories. The samples included 18 undergraduate
โดย โสภิField,
ตตา ประพฤทธิ
พงษ Technology Program, Thepsatri Rajabhat
students in Industrial Management
Industrial
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
University who have registered forโดยIndustrial
quality management subject in 2016 academic year
ธันย ชัยทร

selected by purposive sampling. The instruments used in this research were project based learning
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
approach in QC stories and achievement
โดย ดวงรัตน test.
สวัสดิ์มThe
งคล statistics used in this study were percentage,
mean and standard deviation. Hypothesis was tested by paired t-test. The analysis results shown
that after learning from skill exercises, students got higher scores about 16.667. This research
result indicated that the students had achievement score higher. It was statistically significant
different at the .05 level.
Keywords: Project based learning, QC stories, Industrial quality management
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เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
อุตสาหกรรม ที่ลงทะเบีการทํ
ยนเรี
ยนรายวิ
ชาการบริ
หารคุมณเกษตรกรรมธรรมชาติ
ภาพในงานอุตสาหกรรม
ยนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
านาอิ
นทรียแบบดั
้งเดิม ของกลุ
ตําบลทมอ ในภาคเรี
อําเภอปราสาท
จานวน 18 คน และเพืจัง่อหวัควบคุ
ดสุรินมทรผลการทดลองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะเลือกเฉพาะนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนไม่
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
น้อยกว่า 12 คาบตามแผนการสอน
กลยุ
ท
ธ
ก
าปลีกของชุ
มชนท
สามเสนฒนาการเรี
เขตดุสติ กรุยงนการสอนที
เทพมหานคร ่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
จากปัญหาที่พบในชั้นารตลาดค
เรียนและแนวคิ
ดเกี
่ยวกัาน้บําการพั
โดย ธันย ชัยทร
สนใจที่จะการจัดกิจกรรมการเรี
ยนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ รายวิชาการบริหารคุณภาพ
การวิ
เ
คราะห
ทางการเงิ
าสวนสละ
งหวัดจัน่อทบุ
ในงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแก้
ไขปัญนของการลงทุ
หาดังที่กล่นาทํวมาข้
างต้นในจัและเพื
เป็รนี แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ ในรายวิชาการบริหาร
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม สาหรับนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานในรู ป แบบคิ ว ซี ส ตอรี่ ในรายวิ ช าการบริ ห ารคุ ณ ภาพในงานอุ ต สาหกรรม ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

่องในวโรกาสคล(Experimental
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
ารําไพพรรณีเพื
ครบ่ อ113
หนา
การวิ จั ยในครั้ งบทความวิ
นี้ เป็ นการวิจจัยั ย(ภาคบรรยาย)
เชิและงานประชุ
งเนืทดลอง
Research)
จั ดปกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ โดยมีวิธีดาเนินงานวิจัยดังนี้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใช้ ในการวิ
อ ษนััทกNN&KY
ศึ กษาหลั
กรณีจศึกั ยษาคืบริ
จํากักดสู ต รอุต สาหกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
อุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โดย พิชญณทีี ตี่ลรงทะเบี
ณากรณยนเรียนรายวิชา การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
่มบชเคลื
อองทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อนประเทศไทย
ปีการศึกษา 2/2559 จานวน 18แนวทางการศึ
คน โดยใช้เพืกวษาเพิ
ิธ่อีกขัารเลื
กแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของโรงเรี
ได้แก่ ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
1. การจัดกิจกรรมการเรี
ยนการสอนแบบโครงงานเป็
นาฐานในรู
ปแบบคิวซีสตอรี่ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
แปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ได้แก่ 1) การคิดและเลือกหัวข้เพือ่อโครงงาน
2)าย ของโรงเรี
ศึมสิกริรษาเอกสารที
่เกีมพระเกี
การเขี
4)
ําไพพรรณ
ยอ
รติงฯ (อาคาร
( 3) อํา36)
การจัดจําณหนหอประชุ
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตํ่ยาวข้
บลมาบไพ
เภอขลุงยจันเค้
งหวัาดโครงของโครงงาน
จันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
การปฏิบัติโครงงาน 5) การเขียนรายงาน 6) การนาเสนอผลงานหรือการแสดงผลงาน
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
ปากอิเล็กนทรอนิ
กส (eWOM)อกักตอบ
บผลประกอบการ
2. แบบทดสอบวัดผลสั
มฤทธิ์ทดการสื
างการเรี
ยน มีลักอษณะเป็
ข้อสอบแบบเลื
4 ตัวเลือก จานวน 20
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ข้อ ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที
โดย บัลลังก สันทัด
3. แบบบันทึกข้อมูลการปรั
การเรีบยปรุนงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การวางแผนและออกแบบการวิ
บริษัท XYZจยั จํากัด
รพลบวงศ
จันทร ชา วัตถุประสงค์ประจาบทเรียน
1. ศึกษาวัตถุประสงค์หลักสูโดย
ตร วัคชาอธิ
ายรายวิ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิตนโคมไฟ
2. ศึกษาหลักการและประโยชน์ของการจัดกิ่อลดความผิ
จกรรมการเรี
ยนการสอนแบบโครงงานเป็
ฐาน
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
3. ศึกษาและหาวิธีการได้มาซึ
โดย่งสภาพปั
ถิรนันท ทิญวหา
าราตรีวิทย
4. กาหนดหัวข้อวิจัยพฤติ
วิธกีดรรมการซื
าเนินงานวิ
จ
ย
ั
้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุ
5. กาหนดกรอบเวลาในการด
าเนิรี นงานวิจัย
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษ
การออกแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรี
ยนการสอนแบบโครงงานเป็
นฐาน
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินจัการตามวงจรการวิ
งหวัดพระนครศรีอยุธยาจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (1990) 4 ขั้น
คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act)
ขั้นสัตตงเกตการณ์
โดย แสงจิ
ไตแสง (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)
ขั้นที่ 1 วางแผนการดสรรพสามิ
าเนินงาน
ขั้นการวางแผน
ตใหมเป็กับนการบริ
โภคของคนไทยออกแบบ และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
ล ไม
พุม ยนและการจัดทาโครงงาน เริ่มจากการแบ่งกลุ่ม 3 คน และ
1. ให้ความรู้กลุ่มตัวอย่าโดย
งเกีอุ่ยบวกั
บการเขี
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตอดงการซื
้อสินคา ในรรวมทั
านคาปลี
: กรณีศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่จะทาโครงงาน วางแผนการจั
ทาโครงงาน
้งกกาหนดกรอบการสั
งเกตผล
ร
า
น
ซี
พ
เ
ี
ฟรชมาร
ท
ในกรุ
ง
เทพมหานคร
การปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โดย อัญชลี เยาวราช
2. ให้กลุ่มตัวอย่การวิ
างเขีเยคราะห
นโครงร่
าง โครงงานที
่เกี่ยาวข้
การคิ
ซีสตอรี่ และนาเสนอ
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
นาอิอนงกั
ทรีบยการน
ดวยวิธปีาหลั
ลูกขกาวต
นเดี่ยววและ
แผนการจัดทาโครงงานต่อผู้สอนและเพื
่อนร่
้น รั้งบเดิฟัมงของกลุ
ข้อเสนอแนะและตรวจสอบข้
อบกพร่
องที่ควรปรับปรุงแก้ไข
การทํานาอิ
นทรีวยมชั
แบบดั
มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
3. กลุ่มตัวอย่างลงมือปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดทาโครงงานตามคาแนะนา
พงษกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการทากิจกรรมคิวซี่สตอรี่
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ กลุ่โดย
มตัวโสภิ
อย่ตาตางดประพฤทธิ
าเนินการศึ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
เขตดุ่วสางแผนไว้
ติ กรุงเทพมหานคร
โดยการประชุมกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่และวางแผนการศึกษาค้นคว้าน้าําข้สามเสน
อมูลตามที
จากห้องสมุด งานวิจัย และ
โดย ธันย ชัยทร
เว็บไซต์ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันถึงวิธีการออกแบบวิธีการดาเนินงานโครงงานให้มีประสิทธิภาพ
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์การวิ
การประเมิ
นผลระหว่างและหลังการปฏิบัติการ เป็นการติดตามผลการดาเนินการ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา โดยในระหว่างปฏิบัติโครงงาน นักศึกษาทุกกลุ่ม
ต้องมีการมีการรายงานความก้าวหน้า ทุกสัปดาห์ ผู้สอนทาการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงงาน และ
ประเมินจากการสังเกตว่านักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการประเมินหลังการปฏิบัติ เป็นการรวบรวมเอกสาร
ทั้งหมดนามาวิเคราะห์ อันได้แก่ คุณภาพโครงงาน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินโดยนาผลการวิเคราะห์คะแนนจากคุณภาพของ
โครงงาน และคะแนนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อนาไปสรุปผลการศึกษา เป็นการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้
จากนั้นนาผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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สารบัญ (ตอ)

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิPROCEEDINGS
์ทางการเรียน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
1.บทความวิ
ศึกษาข้อมูจลัยเกี(ภาคบรรยาย)
่ยวกั
บแบบทดสอบวั
ดผลสัมจพระนางเจ
ฤทธิ์ทาางการเรี
ยน113จากเอกสารและงานวิ
จัยที่เกีหน
่ยวข้
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
รําไพพรรณี ครบ
ป
า อง
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
2. สร้างแบบทดสอบตามเนื้อหาหลักสูตรและคาอธิบายรายวิชา
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินยคนที
าในล็ผ่ อู้วคจ
ย สิานงขึ
คา้นประเภทช็
คโกแลต :จารณาตรวจสอบความ
3. นาแบบทดสอบวั
ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ิจัยาสร้
ให้ผเู้ ชี่ยอวชาญพิ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
เหมาะสม และวัดความเที่ยงตรงเชิ
งเนื้อฒ
หานางานวิจัยและนวัตกรรม
“การพั
การพั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
4. นาผลการพิ
จารณาตรวจสอบจากผู
้เชีด่ยจํวชาญมาปรั
งแก้าไแปรรู
ข ป
แนวทางการศึ
องทางการจั
าหนายน้ําพริกบเห็ปรุ
ดนางฟ
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
5. นาไปทดสอบวั
ศึกษาที
อย่ราี ง เพื่อหาค่าค่าความเชื่อมั่น
ของโรงเรียดนบผลสั
านโปมงฤทธิ
น้ํารอ์ทนางการเรี
ตําบลโปงน้ยํานกั
รอนบอํนัากเภอโป
งน้ําร่เอป็นนจักลุ
งหวั่มดตัจันวทบุ
โดย พศวัต สุขดัสบาย
โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
ชนีความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เ่ อห็-งมื
ด20นางฟ
ป ตามความต
องการของผู
บริโภค ่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา 0.875
ธัอนวาคม
ผลการตรวจสอบคุ ณ
ภาพของเครื
ทีา่ใแปรรู
ช้2560
ในการวิ
จั ย พบว่
า ค่าความเที
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทคะแนน
ยาลัยราชภัฏสรุ
รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.50
1.00
โดย จั–กรกฤษณ
วิเชียรมงคลปได้ว่าข้อสอบออกได้ตรงกับสิง่ ที่ต้องการวัด เมื่อนามาวิเคราะห์
หาค่าความยากง่ายเป็กรอบแนวคิ
นรายข้อพบว่
า ่อมีสารแบบปากต
ค่าความยากง่
ายอยู
ะหว่กาสง(eWOM)
0.49-0.62
จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีค่า
ดการสื
อปากอิ
เล็ก่รทรอนิ
กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีดกผลสั
ประเภทบริ
ความยากง่ายของแบบทดสอบวั
มฤทธิก์ทารโรงแรมในประเทศไทย
างการเรียนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.55 และค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.64-0.73 จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ทางการเรียนเฉลี่ยรวมเท่
ากับ 0.68 จากการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บริษัท XYZ จํากัด
โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบราคของแบบทดสอบทั
้งชุด เท่ากับ .9112 ซึ่งถือว่าแบบทดสอบชุดนี้มี ค่าความ
โดย วัชรพล วงศจันทร
เชื่อมั่นผ่านตามเกณฑ์การปรั
ที่กาหนด
จึงสามารถน่อามาใช้
ในการวิ
จัยได้
บปรุงกระบวนการเพื
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ถิรนันขท้อมูทิวลาราตรี
สถิติที่ใช้ในการวิโดย
เคราะห์
ได้แก่วิทค่ยาร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสถิติแบบที
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส
จังหวัดจันาเร็
ทบุจรี รูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543)
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
ผลการจัดกิจกรรมการเรี
ยนการสอนแบบโครงงานเป็
นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ จากการวิเคราะห์คาอธิบาย
โดย แสงจิตต ไตแสง
รายวิชาและเนื้อหาของบทเรียน กาหนดจุดประสงค์ของบทเรียน และจุดประสงค์การวัดเชิงพฤติกรรม ทาให้ผลการ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ทากิ
โดยจกรรมเรี
อุบล ไมพยุมนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง คิวซีสตอรี่ ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ และ
ประเมินผลการเรียนรูการสื
้ ในสั่อปสารทางการตลาดที
ดาห์ที่ 7 โดยจั่มดีผแบ่
่มผูอ้เรีงการซื
ยนกลุ
3 คน
ากิจศกรรมโครงงานร่
วมกัน โดยให้
ลตงอกลุ
ความต
้อสิ่มนละ
คา ในร
านคาและท
ปลีก: กรณี
ึกษา
แต่ละกลุ่มทากิจกรรมราProject
Based
Learning
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
น ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
1. การคิดและเลืโดย
อกหัอัวญข้ชลีอเรืเยาวราช
่องโครงงาน
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
3. การเขียจันเค้
งหวัดาสุโครงของโครงงาน
รินทร
4. การปฏิบัติโครงงาน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
5. การเขียกลยุ
นรายงาน
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัอยการแสดงผลงาน
ทร
6. การนาเสนอผลงานหรื

ผลการวิจัย

การวิเป
คราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
ทําสวนสละดัในจั
โดยได้จานวนโครงงานในรู
แบบคิ
วซีสตอรี
่ทั้งสิ้น 6 นโครงงาน
งนี้ งหวัดจันทบุรี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
กลุ่มที่ 1 โครงงาน QCC เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร
กลุ่มที่ 2 โครงงาน QCC เรื่อง ความปลอดภัยในโรงงาน
กลุ่มที่ 3 โครงงาน QCC เรื่อง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
กลุ่มที่ 4 โครงงาน QCC เรื่อง พัฒนาคุณภาพบุคลากร
กลุ่มที่ 5 โครงงาน QCC เรื่อง ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
กลุ่มที่ 6 โครงงาน QCC เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รรายงานสื
ูปแบบโครงงานเป็
ประกอบด้
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวินชฐานในครั
าการระดับชาติว้ ง
ิจัยนีรํา้ ไพพรรณี
ครั้งที่ 11 วย การวางแผนและจัดทา
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
โครงงาน การศึกษาแนวคิ
ดหลักการในการท
ากิ
จ
กรรมคิ
ว
ซี
ส
ตอรี
่
การเก็
บ
รวบรวมข้
อมูล และการเขียนรายงานผล
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
โครงงาน รวมทั้งการนาเสนอผลการออกแบบ
ซึ่งจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ดั งกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ความเข้าใจ เกิดทักษะในกระบวนการท
กรณีศึกษาากิ
บริจษกรรมคิ
ัท NN&KYวซีจํสากัตอรี
ด ่ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยตัวอย่าง
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดยาเสนอจากการจั
พิชญณี ตีรณากรณ ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนแบบโครงงานเป็นฐานใน
ผลงานโครงงานของนักศึกษาที่ได้มี การน
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อและภาพที
ขั่มบชเคลื
รูปแบบคิวซีสตอรี่สามารถแสดงได้แนวทางการศึ
ดังภาพทีเพื
่ ก1ษาเพิ
่่อ2นประเทศไทย
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ในส่วนของผลการประเมินของโรงเรี
จากการสั
งเกตในการทากิจกรรมในชั้นเรียน พบว่า ผู้เรียนสามารถทางานเป็นทีม
โดย พศวัต สุขสบาย
ได้เป็นอย่างดี โดยสมาชิกภายในกลุ
่มได้ร่วมกัฒนนาผลิ
คิดและมี
้งาใจในการลงมื
อทาอย่างเต็มความสามารถ รู้จัก
แนวทางในการพั
ตวัภันณที่ ฑ19คเห็-วามตั
ด20นางฟ
แปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯก(อาคาร
(ศึ กษามี
วิธีการระดมความคิดเห็นจากสมาชิ
กในกลุ
่มหอประชุ
การออกแบบและวางแผนได้
ดี
เพื่อการจั
ดจําณหน
าโดยผลงานโครงงานของนั
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
มีความคิดสร้างสรรค์ มีการนาเทคนิคและแนวคิดทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ในหัวข้อ
่อสารแบบปากต
กทรอนิกส (eWOM)้น กัมีบทผลประกอบการ
ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังพบว่ากรอบแนวคิ
ผู้เรียนมีดคการสื
วามมั
่นใจมากขึ้นอปากอิ
กล้าเล็แสดงออกมากขึ
ักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
จัดทาสื่อนาเสนอรวมถึงการถ่ายทอดผลงานที
โดย บัล่ดลัาเนิ
งก สันนการไว้
ทัด ได้ดีขึ้น
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการนาเสนอโครงงานของนักศึกษากลุ่มที่ 1 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน
กศึกษากลุ่มที่ 2 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย าเสนอโครงงานของนั
วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผินดฐานในรู
พลาดในการตรวจนั
าประเภทผลิ
ตโคมไฟ
แบบโครงงานเป็
ปแบบคิวบซีสิสนคตอรี
่
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
จากการเปรียพฤติ
บเทีกยรรมการซื
บผลสัม้อฤทธิ
์ก่อนและหลั
ยการจั
จกรรมการเรี
น
และการตั
ดสินใจของผูงเรี
ซื้อยทีนด้
่มีตอวผลิ
ตภัณฑดจกิากต
นกกของธุรกิจยชุมนการสอนแบบโครงงานเป็
ชน
ฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี
เคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบของนักศึกษา
จังหวั่ สามารถแสดงผลการวิ
ดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
แสดงได้ดังตารางที่ 1
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบก่
โดย แสงจิตต ไตแสง อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานในรูปสรรพสามิ
แบบคิวตซีใหม
สตอรี
่ โภคของคนไทย
กับการบริ
โดย อุบล ไมพุม
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
x
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ก่อนเรียน
18งเทพมหานคร
40
12.56
5.853
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
หลังเรียน
18
40
29.22
4.906
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
นทรียแเบบดั
้งเดิมคของกลุ
เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จากตารางทีการทํ
่ 1 านาอิ
ผลการวิ
คราะห์
ุณลักมษณะทั
่วไปของคะแนนทดสอบก่
อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
จังหวัดสุรินทร
กลุ่ ม ตั วอย่ า งนั ก ศึ กษาจ านวน
18
คน
มี
ค
ะแนนทดสอบก่
อ
นเรี
ย
นเฉลี
่
ย
12.56
คะแนน
ด้ วยค่ า ส่ว นเบี่ย งเบน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
มาตรฐาน 5.853 และคะแนนทดสอบหลั
งเรียมนเฉลี
29.22 เขตดุ
คะแนน
วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.906 จาก
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุ
ชนทาน้่ยําสามเสน
สติ กรุด้งเทพมหานคร
คะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน
โดย ธัซึน่งยแสดงให้
ชัยทร เห็นว่า หลังจากเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

เป็นฐาน คะแนนเพิ่มสูการวิ
งขึ้นเคราะห
เฉลี่ยเท่
ากับ 16.66
คะแนน
อีกทั้งยังในจั
พบว่
ศึกรษามี
ทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
งหวัาดนัจักนทบุ
ี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่า
โดย ดวงรัตน สวัมสดิของแบบทดสอบ
์มงคล
เกณฑ์ขั้นต่าหรือร้อยละ 50 ของคะแนนเต็
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังและก่อนการเรียนของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จานวน 18 คน
ด้วยการทดสอบค่าสถิติที (paired t-test) แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่า paired t-test เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและก่อนเรียน (N=18)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การทดสอบหลังเรียน-ก่อนเรียน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

x

S.D.
5.573

16.667
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pair t-test
12.688

p value
.000*
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของนั
กศึกษาหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดับชาติโดยคะแนนทดสอบหลั
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
แบบโครงงานเป็นฐานแตกต่างจากก่อนเรีเนืย่อนเท่
ากับ 16.667มวิชคะแนน
งเรียนสูงกว่าคะแนน
งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
ก่อนเรียน และเมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติที พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ
ติที่ระดับ .05 (p value บ=สิ.000*)
านการวิ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคาในล็อซึคจ่งเป็
ายนสิไปตามสมมติ
นคาประเภทช็อฐคโกแลต
: จัยที่ตั้งไว้

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
สรุปผลและอภิปรายผล
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขัมีว่มบัชตเคลื
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เรียนการสอน

60

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)
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ควรทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วย
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

การจัดกิจกรรมการเรี
ยนการสอนแบบโครงงานเป็
นฐานกั
บการเรี
ยนด้ครบวยวิ
วิธาีการสอน
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
113ธปีการสอนแบบปกติ หรือกับ
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หน
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
อื่นๆ อีกทั้งควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งรายวิชาหรือรายวิชา
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
อื่นที่สามารถนามาประยุ
กต์ใช้ร่วมกันได้

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
เอกสารอ้างอิง แนวทางการศึเพืกษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบ
นโปงน้ํารอนThe
ตําบลโป
งน้ํารอนresearch
อําเภอโปงน้ํารreader.
อน จังหวัดจั3rd
นทบุรedition.
ี
Kemmis, S. & McTaggart,
R. า(1990).
action
Geelong: Deakin
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
University Press.
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริ
ญ. (2553). าหลั
กมสิการควบคุ
มธัคุนวาคม
ณาแปรรู
ภาพ.
พิ(มพ์คอํา36)
รัเภอขลุ
้งที่ 5.ง กรุ
งเทพฯ: สานักพิมพ์ ส.ส.ท.
ริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2543).
สถิติวิเวิคราะห์
เพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.
โดย จักรกฤษณ
เชียรมงคล
มะลิวรรณ ทองคา. (2551).
การศึ
กษาความรู
้เรื่องการแก้
ัญหาสิ
แวดล้อมโดยใช้
กิจกรรมโครงงานของนักเรียน
กรอบแนวคิ
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็ปกทรอนิ
กส่ง(eWOM)
กับผลประกอบการ
รกิจทคี่ า5ปลีโรงเรี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
ชั้ น มั ธ ยมศึ กของธุ
ษาปี
ย นโนนหั
น วิ ท ยายน. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
สันทัยดมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิ่งแวดล้อมศึกษา บัโดย
ณฑิบัตลวิลัทงกยาลั
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ศยามน อินสะอาด. (2555).
บริษัท XYZการจั
จํากัดดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชาเกมและ
สถานการณ์จาลองเพื
กษาจันสทราหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี . รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชา
โดย ่อวัชการศึ
รพล วงศ
การปรั
บปรุมหาวิ
งกระบวนการเพื
่อลดความผิ
เทคโนโลยีการศึ
กษา
ทยาลัยรามค
าแหง.ดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํากัดยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
สุธินี รัตนศรี. (2551). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ปีที่ 5 ที่ได้รับพฤติ
การสอนโดยใช้
โครงงาน.
วิทยานิซื้อพทีนธ์
ณฑิตรกิสาขาวิ
กรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผู
่มีตศอึกผลิษาศาสตรมหาบั
ตภัณฑจากตนกกของธุ
จชุมชน ชาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตวิทยาลั
ย มหาวิ
จังหวั
ดจันทบุทรยาลั
ี ยขอนแก่น.
โดย ฒ
ชวนพบ
่ยวสานุรักษยนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานใน
สุวัฒน์ นิยมไทย. (2553). การพั
นารูปเอีแบบการเรี
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
จชุมชนปอํัญาเภอพระนครศรี
สถานประกอบการเพื่อพัฒนาการปฏิหบารจััตดิงการเศรษฐกิ
านและการแก้
หาสาหรับนัอกยุเรีธยายนระดับประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โดย แสงจิตต ไตแสง
จุฬาลงกรณ์มสรรพสามิ
หาวิทยาลั
ตใหมยก. ับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

61

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ) กษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุ
คลากรทางการศึ
PROCEEDINGS
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดั
ชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั
ที่ 11 งหวัดฉะเชิงเทรา
กรณีศึกษา: โรงเรี
ยนสังกัดสานัเนืรายงานสื
ก่องในวโรกาสคล
งานเขตพื
้นทีม่กวิชารศึ
กบษาประถมศึ
ก้งษาจั
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดัFor
บชาติ มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏกลุมand
ศรีอยุธยา Educations
ครั้งที่ 8
Development of Researchและงานประชุ
Potential
Teachers
by Using
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาof
ในล็อChachoengsao
คจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต
:
School Based Approach:
A Case Study
Primary
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒณากรณ
นางานวิArea
จัยและนวั
ตกรรม
Educational
Offices
โดย พิชญณี ตีรService

ดา ่อนาคโปย
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบลิชนเคลื
นประเทศไทย
ของโรงเรี
านโปงมหาวิ
น้ํารอนทตํยาลั
าบลโป
งน้ํารอฏนราชนคริ
อําเภอโปนงน้ทร์
ํารอน จังหวัดจันทบุรี
คณะครุยศนบาสตร์
ยราชภั
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิรบทคั
ิรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ดย่อาคารเฉลิ
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวั
ดอ
มาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
การวิจัยครั้งนี้มีวัต ถุประสงค์
เพื่อ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนและการวิจัยโดยใช้โรงเรียน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืโดย
้น ที่บักลารศึ
ก ษาฉะเชิงเทรากลุ่มเป้าหมาย เป็นครูผู้สอน จานวน
ลังกกสัษาประถมศึ
นทัด
30 คน โดยผู้วิจัยกาหนดให้ศึก ษานิการปรั
เ ทศก์
้บ ริห ารสถานศึ
ก ษาของส
านักมาประยุ
งานเขตพื
ที่กศารศึ
บปรุและผู
งเสนทางการขนส
งโดยใช TSP
และ VRPTW
กตใช้ นกรณี
ึกษาก ษาประถมศึ ก ษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ฉะเชิงเทราทั้งเขต 1 และ เขต 2 เป็นผู้ร่วมวิจัย การศึกษาประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน การวางแผนการปฏิบัติแ ละ
วัชรพล วงศจันทร
ติดตามผล การติดตามและการประเมิ
น โดย
และการให้
ข้อ มูล ย้อ นกลับ เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ชุ ด ฝึ ก อบรมการวิ จั ย แบบสั ง เกตแบบมี
ส่ ว นร่
ยานยนต
กรณีวศมแบบสั
ึกษา : บริษมัทภาษณ์
XYZ จําแกับบไม่
ด มีโครงสร้าง แบบบันทึกการประชุมของผู้ร่วมวิจัย
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบคุณภาพ
กต้อวงของข้
โดย และความถู
ถิรนันท ทิวาราตรี
ิทย อมูล โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ผลการวิจัยพบว่า
จั
ดจันทบุ
สภาพปัจจุบันและปัญหาด้างหวั
นการวิ
จัยรีในชั้นเรียนของครู พบว่าครูกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้ลงมือดาเนินการ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่
างเป็หนารจั
รูปดธรรมเนื
่ อ งจากประสบปั
ญ หาในเรื
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริ
การเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา่ อ งมี ภ ารระงานที่
ได้ รั บ มอบหมายจากโรงเรี ย นจานวนมาก
อี ก ทัอ้ งยุยัธงยามีงานในหน้า ที่คือ งานด้า นการสอน งานดูแ ลเอาใจใส่นัก เรีย น
จังหวัดพระนครศรี
โดย แสงจิ
ตต ไตาใจในหลายประเด็
แสง
และมีครูกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ยังขาดความรู
้ความเข้
นเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียนและขาดทักษะใน
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการทาการวิจัยในชั้นเรียน ขาดเอกสารตาราที่เกี่ยวกับการวิจัย
อุบล่ อไมให้
พุมค รู ไ ด้ ศึ ก ษาเป็ น ตั ว อย่ า ง ขาดการนิเทศติ ด ตามผลและให้ ค วาม
ในชั้น เรีย น ขาดตัว อย่า งงานวิจัย ในชั้น เรีโดยย นเพื
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ลตอความตองการซื้อ่สสินั
นคบาสนุ
ในรนาให้
นคคาปลี
: กรณี
ศึกษา้นเรียน ผลจากการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดวัสดุอุปกรณ์่มแีผละงบประมาณที
รูทกาวิ
จัยในชั
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุโดย
คลากรทางการศึ
อัญชลี เยาวราชกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทาให้ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ และได้รับความเอาใจใส่
ดูแทางเศรษฐศาสตร
ล ได้รับกาลังขใจองการทํ
รวมถึานาอิ
งการนิ
ริหารโรงเรียนส่งผลให้ครู
การวิเคราะห
นทรียเทศติ
ดวยวิธดปี ตามจากผู
ลูกขาวตนเดี้บ่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
สามารถพัฒนาตนเองด้านการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสรุปผลการวิจเภอปราสาท
ัยได้ดังนี้
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้า ใจด้า นการจัด การเรีย นรู้แ บบบูร ณาการโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด และ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
สามารถนาวิธีการสอนไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้ครบทุกขั้นตอน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
2. ครูผู้สอนสามารถทาวิจัยในชัโดย
้นเรีธัยนนเพื
ย ชัย่อทรแก้ปัญ หาการเรี ย นการสอนของผู้ เ รี ย นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ:

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

Abstract

The objective of this research was to develop teachers and educational personnel. This
research employed a school- based approach. The sample consisted of 30 teachers under
Chachoengsao Primary Educational Service Area Offices. The educational supervisors and school
administrators under the offices of Chachoengsao Primary Education Service Areas 1 and 2 were
nominated as co-researchers. The study consisted of 4 steps, namely (1) formulating a plan for
implementation and follows-up, (2) implementing, (3) following up and evaluating, and (4) providing
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ผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดย่อมเข้าใจถึงสภาพปัญหาและการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนรวมทั้งสภาพปัญ หาต่า งๆ
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โดยเน้นโรงเรีฒยนาผลิ
นเครืตวัภัอนณข่ที่ ฑา19ยกั
คณะครุ
ศปาสตร์
มหาวิอทงการของผู
ยาลัยราชภั
ฏราชนคริ นทร์ ซึ่งเป็น
ธันวาคม
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุราคั
ี ญที่สุด และเป็น
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิ
งเทรา
จรัยี ครั้งนี้ ผู้ที่ มีบทบาทส
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏรํในการศึ
าไพพรรณี จังกหวัษาวิ
ดจันทบุ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ผู้กาหนด ทิศทางการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรีดยการสื
น คื่ออสารแบบปากต
ผู้บริหารโรงเรี
ยนเล็ดักงทรอนิ
นั้น งานวิ
จัยนี้จึงกักบาหนดให้
ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 6
กรอบแนวคิ
อปากอิ
กส (eWOM)
ผลประกอบการ
โรงเรียนเป็นผู้ร่วมวิจัย และในการศึกของธุ
ษาวิรจกิัยจคจากโรงเรี
ยนตัวกอย่ารโรงแรมในประเทศไทย
างทั้ง 6 โรงเรียนนี้ใช้เป็นการวิจัยเฟสแรก เพื่อนาผลจากการ
าปลีกประเภทบริ
โดยกบังานเขตพื
ลลังก สันทั้นดที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่ง
ศึกษาวิจัยไปต่อยอดกับโรงเรียนอื่น ๆ ในสานั
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
นทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การเรียนรู้ต่อไป

บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีกศษาด้
ึกษา :าบริ
ษัท XYZ จําและการวิ
กัด
เพื่อ พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึ
นการสอน
จัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสัง กัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษาฉะเชิ้อและการตั
งเทรา ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
พฤติกกรรมการซื
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปจัแบบการวิ
จัยเชิองยุปฏิ
งหวัดพระนครศรี
ธยาบัติการ (Action research) ในการพัฒนากระบวนการการทาวิจัย
ในชั้น เรีย น จากแนวคิด ของ เคมมิส และแมค
ท (Kemmis and McTaggart, 1966: 166) ประกอบด้ว ย
โดย แสงจิทัตกตการ์
ไตแสง
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริ
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน
ขั้นตอนการปฏิ
บัตโภคของคนไทย
ิและติดตามผล ขั้นตอนการสังเกต และขั้นตอนการสะท้อนผล
โดย้ อุบล ไมพุม
ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินการดังต่อไปนี
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ขั้นการวางแผน (Planning)
คือ การที่ผู้วิจัยและผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยร่วมกันกาหนดโครงสร้างของกิจกรรม
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาเนินการสนทนากลุ
(Focus group) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับ
โดย อัญชลี่มเยาวราช
การวิเคราะห
ของการทํานาอิ
นทรียยนกลุ
ดวยวิ่มธเป้
ปี ลูากหมาย
ขาวตนเดี่ยวและ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการที
่จะพัทฒางเศรษฐศาสตร
นาตนเองของคณะครู
โรงเรี
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Action)
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยดาเนินการ 1) เตรียมความพร้อม โดยการสารวจความพร้อมใน
จังหวัดสุรินทร
ด้านต่างๆ เช่น ด้านอาคาร สถานที่มีใช้ในการฝึ
บุคลากรต่
โดย โสภิกตอบรม
ตา ประพฤทธิ
พงษ างๆ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์และจัดหาให้มีความพร้อม
เพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความเรีกลยุ
ยบร้ทอธกยารตลาดค
2) มอบหมายภาระหน้
า ที่ ใ ห้เขตดุ
กั บสบุติ คกรุคลที
่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
าปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน
งเทพมหานคร
โดย ธัางานครั
นย ชัยทร้ งนี้ เพื่อให้การท างานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมี ประสิ ทธิ ภ าพ
แต่ ง ตั ้ ง และสร้า งความเข้าใจร่วมกันในการท

ตลอดจนเกิดความชัดเจนในการปฏิบการวิ
ัติ 3)เคราะห
ลงมืทอางการเงิ
ปฏิบัตนิตของการลงทุ
ามแผนที่กนทําหนดไว้
าสวนสละโดยด
ในจังาเนิ
หวัดนจันการพั
ทบุรี ฒนาครูด้านการสอนและการ
น สวั
งคล
วิจัยในชั้นเรียน โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตโดย
ิการดวงรั
4) ตกลุ
่มเป้สดิา์มหมายลงมื
อทาการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามหัวข้อที่ตนเองสนใจ 5) กลุ่มผู้วิจัยดาเนินการนิเทศให้ความช่วยเหลือ แก่ค รู ก ลุ่ม เป้า หมายที่เ ข้า รับ การ
พัฒ นาตนเองด้านการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน มีก ารประชุม ร่วมกัน กระตุ้น การทางาน เสริ ม แรง เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนประสบความสาเร็ จ ตามระยะเวลาของการดาเนินการวิจัย พร้อมทั้งให้กาลังใจในการทางาน
ให้ข้อเสนอแนะในการทางาน 6) ผู้ วิ จั ย นาสรุ ป ผลงานที่ ดาเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยให้ ก ลุ่ ม ผู้ วิ จั ย ช่ ว ยกั น ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งพร้ อ มทั ้ ง ให้ ข ้ อ เสนอแนะ ให้ ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญตรวจ สอบ และน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ตามแผน และ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ 7) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยร่วมกันประชุม เพื่อสรุปผลการดาเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้น เรีย น
ร่ว มกัน ประเมิน ผลการทางาน และร่ว มกัน สะท้อ นผลการทางาน หลัง จากที่ดาเนินการเสร็จ สิ้น ลง โดยกลุ่ม ผู้วิจัย
ร่ว มกัน หาข้อ สรุป เกี่ย วกับ สภาพปัญ หา และอุป สรรคที่เ กิด ขึ้น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ในการที่จะนาไป
ปรับปรุง
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ขั้นการสังเกต (Observation) กลุ่มผูPROCEEDINGS
้ร่วมวิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดาเนินการพัฒนาครูด้าน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
การสอนและการวิบทความวิ
จัย ในชั้นเรีจยัยนตามแผนที
่วางไว้ โดยใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ บันทึกการประชุม การจดบั
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
(ภาคบรรยาย)
หนา นทึก และ
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
กล้องถ่ายภาพ โดยกลุ่มผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้ไปสะท้อนผลการทางานในขั้นสะท้อนผล
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
าย สินาข้
คาอประเภทช็
: บรวบรวมข้อมูลในขั้นสังเกต
ขั้นการสะท้อนผล
(Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิบสิจนัยคดาในล็
าเนิอนคจการน
มูลที่ได้อจคโกแลต
ากการเก็
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
มาทาความเข้าใจร่วมกัน โดยข้อมู“การพั
ลการพั
มาวิเคราะห์
หาจุดเด่จนัยจุและนวั
ดด้อยของการท
ฒนางานวิ
ตกรรมางาน สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ระหว่างการปฏิบัติโดยกลุแนวทางการศึ
่มผู้ร่วมวิจัยกษาเพิ
ร่วมกั่มชนอวิงทางการจั
พากษ์ วิดจจํารณ์
ถึงผลการปฏิ
บัติตามแผนการที่ได้กาหนดไว้ ร่วมกันหาข้อสรุป
าหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นประเทศไทย
แนวทางในการแก้ปัญหาทีของโรงเรี
่เกิดขึ้น ยปรั
ปรุงงจุน้ําดรด้ออนยที
่เกิดขึงน้้นํารและเสริ
ม ส่งวน้นที
จุดดจัเด่นทบุ
น ของการปฏิ
บัติงาน เพื่อ ให้ก าร
นบบานโป
ตําบลโป
อน อําเภอโป
ํารอน่ เ ป็จันงหวั
รี
พัฒนากระบวนการ การวิจัยในชั
เรียตนเกิ
ประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จ ตามแผนที่วางไว้
โดย้ นพศวั
สุขดสบาย

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ผู้วิจัยดาเนินการจั
ดกระทดาข้การสื
อมู่อลสารแบบปากต
และวิเคราะห์
ข้อมูเลล็กดัทรอนิ
งนี้ กส (eWOM) กับผลประกอบการ
กรอบแนวคิ
อปากอิ
กประเภทบรินกทึารโรงแรมในประเทศไทย
1. รวบรวม ข้อของธุ
มูลรทีกิจ่ไคด้าจปลีากแบบบั
ก การสัง เกต แบบบัน ทึก การสัม ภาษณ์ แบบบั น ทึ ก การประชุ ม
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน มารวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
2. ตรวจสอบคุบริณษภาพ
ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคนิ ค การตรวจสอบข้อ มูล แบบสามเส้า
ัท XYZและความถู
จํากัด
(Triangulation technique) เพื
ได้มวงศ
าซึ่งจข้ันอทรมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือ ได้ โดยผู้วิจัยเลือกมา 2 ด้าน คือ
โดย่อวัให้ชรพล
การปรับาปรุ
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
สินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟอ มู ล หนึ่ ง จากบุคคลหนึ่ง
2.1 หลั ก สามเส้
ด้างกระบวนการเพื
นข้อ มูล (Data
triangulation)
เป็นบการเก็
บ รวบรวมข้
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ที่เกี่ยวข้องหลายคน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
2.2 หลักสามเส้
า
ด้
านวิธีการ (Methodological triangulation) เป็นการใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
หลายวิธี เช่น เก็บรวบรวบข้
งเกต เก็บรวบรวบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวบข้อมูลจากการประชุม
จังหวัอดมูจัลนจากการสั
ทบุรี
เก็บรวบรวบข้อมูลจากการจดบันโดย
ทึกประจ
่อให้รมักษีความเที่ยงตรงและเชื่อได้
ชวนพบาวัเอีน่ยเพื
วสานุ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัและเชื
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน อํามเภอพระนครศรี
2.3 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์
่องโยงความสั
พันธ์ของข้ออมูยุธลยาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ตามกรบแนวคิ
ดและความมุ่งหมายของการวิจัย
โดย แสงจิตต ไตแสง
2.4 ประมวลผล
และสรุป ผลการวิจ ัย น าเสนอผลการวิ จ ั ย ในรู ป แบบของการพรรณนาวิ เ คราะห์
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
(Descriptive analysis)
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
โดย อัญชลี เยาวราช
สภาพปัจ จุบ ัน และปั
ญ หาด้
า นการวิ จั ยขในชั
้ นเรีานาอิ
ยนของครู
เป้ า หมายส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งมื อ
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
องการทํ
นทรียดวยวิพบว่
ธปี ลูกาขาครู
วตนกเดีลุ่ย่ มวและ
ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื
พัฒนนาการเรี
างเป็ตํนาบลทมอ
รูปธรรมเนื
่ อ งจากประสบปั ญ หาในเรื่ อ ง
การทํ่อานาอิ
ทรียแบบดัย้งเดินการสอนของตนเองอย่
ม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
มี ภ ารระงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากโรงเรี ย นจานวนมาก อี ก ทั้ ง ยังมีงานในหน้าที่คือ งานด้านการสอน งานดูแ ลเอา
โสภิตตาว นใหญ่
ประพฤทธิ
งษ
ใจใส่นัก เรีย น และมีค รูก ลุ่ม เป้โดย
า หมายส่
ยังพขาดความรู
้ความเข้าใจในหลายประเด็นเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เขตดุอสรืติ อกรุ
เทพมหานคร
และขาดทักษะในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตื
ร้นงในการท
าการวิจัยในชั้นเรียนขาดเอกสารตาราที่
โดย ธันย ชัยทร

เกี่ยวกับการวิจัยในชั้น เรีย นขาดตัว อย่า งงานวิจัย ในชั้น เรีย นเพื่อ ให้ค รูไ ด้ศึก ษาเป็น ตัว อย่า งขาดการ นิเทศติด ตามผล
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
และให้ค วามช่ว ยเหลือการวิ
จากหน่
ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบขาดวัส ดุอ ุป กรณ์แ ละงบประมาณ ที่ส นับสนุน ให้ค รูท าวิจั ยใน
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ชั้นเรียนจากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยนามาวางแผนในการดาเนินงานวิจัย โดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานในการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียนของครูทาให้ครูได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมในทุกด้าน เช่น วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และได้รับความเอาใจ
ใส่ดูแล การได้รับกาลังใจ รวมถึงการนิเทศติดตามจากผู้บริหารโรงเรียนส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาตนเองด้านการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้า ใจด้า นการจัด การเรีย นรู้แ บบบูร ณาการโดยเน้น ทัก ษะกระบวนการคิด
และสามารถนาวิธีการสอนไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้ครบทุกขั้นตอน
2. ครูผู้สอนสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สรุปผลและอภิปรายผล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ไจด้ัยจากการอบรม
มเชิงปฏิ
บัติการํารและการนิ
เนื่องในวโรกาสคลการประชุ
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
าไพพรรณี ครบ 113 ปเทศภายในโดยใช้ ห ลั ก การวิ
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
หนจาัย
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เชิง ปฏิบัติก าร เพื่อ พัฒ นาครู เ กี่ย วกับ การจัด การเรีย นการสอนโดยเน้น ทัก ษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการวิจัย
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคากในล็
อคจาย สินคาประเภทช็
คโกแลต
: ง เทรา โดยมี
กั บ ครู ก ลุ่ ม เป้ า หมายของโรงเรี ย นสั
ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ กบารศึ
ษาประถมศึ
ก ษาจังอหวั
ด ฉะเชิ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
โรงเรีย นกลุ่ม เป้า หมาย จานวน 6 โรงเรีโดย“การพั
ย นการพั
พบว่าฒการใช้
โรงเรียจนเป็
นฐานในการจั
ดการเรียนการสอนและการวิ จั ย ใน
นางานวิ
ัยและนวั
ตกรรม
พิชญณี ตีรณากรณ
ชั้ น เรี ย นของครู มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาวิ
ชาชี พ ครู
แ่อละพั
นาผู่อ้ เนประเทศไทย
รี ยดนอย่
งเป็ําพริน กระบบ
แนวทางการศึ
องทางการจั
จําหนาายน้
เห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
ขั่มบชฒเคลื
1. ผลการดาเนิ น การพัของโรงเรี
ฒ นาครู
่ ย วกั
ด การเรี
ณาการ
โดยเน้นทักษะ
ยนบเากีนโป
งน้ํารบอการจั
น ตําบลโป
งน้ํารอน อํยานการสอนแบบบู
เภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันรทบุ
รี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
กระบวนการคิ ด และการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นใช้ กิ จ กรรมอบรม สั ม มนา ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ และ จากการสัม ภาษณ์
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
การประเมิน แผนการเรีย นรู้ ทาให้แนวทางในการพั
ค รูผู้ก ลุ่ม เป้ฒาายนาผลิ
หมายมี
คยนวั
วามรู
้ ความเข้
าใจเกี
่ ย วกั
บ การจั ด การสอนและการวิ จั ย
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ของโรงเรี
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
เพิ่ ม มากขึ้ น สามารถเขี ย นแผนการเรี ยโดย
นรู้ แจับบบู
ร ณาการโดยเน้
กรกฤษณ
วิเชียรมงคล น ทั ก ษะกระบวนการคิ ด ได้ ผลสื บ เนื่ อ งมาจากครู
กลุ่ม ผู้เ ป้า หมายได้รับ การอบรม กรอบแนวคิ
และได้รั บดการสื
คาแนะน
าจากผู้รอ่วปากอิ
มวิจเล็ัยกทรอนิ
และวิกสท(eWOM)
ยากรที่มกับีคผลประกอบการ
วามรู้ ความชานาญในเรื่อ ง
่อสารแบบปากต
รกิจคาปลี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
การจัดการเรียนการสอนและการวิของธุ
จั ย มาให้
ค วามรู
้ อ ย่ า งใกล้
ชิ ด สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ จิ ร พล ถาวงษ์ ก ลาง
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
(2550) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาครู ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สาคั ญ ผลการวิ จั ย พบว่ า
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ครู ผู้ ส อนส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการที
ฒ นาตนเองด้
า นการจั ด การเรี ย นรู้ ต้ อ งการที่ จ ะเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจาก
บริษ่ัทพั XYZ
จํากัด
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ รู้ จ ริ ง และให้ มี ก ารนิ เ ทศการสอน
มี กจารติ
โดย วัชรพล วงศ
ันทรด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การปรับปรุ
กระบวนการเพื
พลาดในการตรวจนั
คาประเภทผลิ
ตโคมไฟ ก และเห็ น
2. ด้านการพัฒนาตนเองของครู
ด้างนการวิ
จัยในชั่อลดความผิ
้นเรียน ดพบว่
า ครูผู้ส อนส่บสิวนนมากมี
ค วามตระหนั
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ความสาคั ญ ของการวิจัยในชั้นเรียน มีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาตนเองในด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยต้องการมีส่วนร่วม
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยเพื่อพฤติ
ให้เกกิรรมการซื
ดความรู้อและการตั
้ ความเข้
และเกิ
ก ษะการท
จัย ในชัร้กินจเรีชุมยชนน และต้อ งการใช้
ดสิานใจ
ใจของผู
ซื้อที่มดีตทัอผลิ
ตภัณฑจากตาวินกกของธุ
การวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัจังดหวัการเรี
พัฒนาความก้าวหน้ าในการประกอบวิชาชีพครู และครูผู้สอน
ดจันทบุยรนการสอน
ี
โดย ชวนพบ เอีรวมทั
่ยวสานุ้งจัรักดษให้มีการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ารจัญดและต้
การเศรษฐกิ
จชุมชน่จะพั
อําเภอพระนครศรี
อยุธยาานการวิจัย มีความ
สอนต่อไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูตระหนักและเห็นความสหาคั
องการที
ฒนาตนเองในด้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจที่จ ะเข้า รับ การพัฒ นาตนเอง มีค วามกระตื
อ รือ ร้น ที่จ ะค้น คว้า หาความรู้เ พิ่ม เติม ทาให้ภายหลังการเข้าร่วม
โดย แสงจิตต ไตแสง
กิจกรรมครูผู้สอนเกิดความรู้ ความเข้
าใจทีต่ถใหม
ูกต้กอับงเกี
่ยวกัโภคของคนไทย
บการดาเนินการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น สอดคล้องกับ
สรรพสามิ
การบริ
งานวิจัยของ พัชวิชญ์ โฮงยากุล (2552) ได้โดย
ศึกษาวิ
อุบล จไมัยพเรืุม่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืการสื
้นที่อ่กสารทางการตลาดที
ารศึกษาเลย เขต่มีผลต
1 อผลการวิ
จัยพบว่
ละบุศึกคษาลากรทางการศึกษา
ความตองการซื
้อสินาคขาราชการครู
า ในรานคาปลีก: แกรณี
พีเฟรชมารทกในกรุ
งเทพมหานคร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูร้บานริหซีารสถานศึ
ษาในการส่
งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน โดยให้กาหนดเป็นนโยบาย
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
การบริหาร จัดหาแหล่งเรียนรู้ให้ครูเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน และมีการจูงใจให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
งบประมาณและสิ่งอานวยความสะดวกในการวิ
จัยในชั้นเรียนในการวิ จั ย นี้ เมื่อผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาครู ต ามแผนงาน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ผู้ ส อนสามารถทาวิ จั ย ในชั้ น เรี ยจันเพื
งหวัด่ อสุรแก้
ินทรปั ญ หาการเรี ย นการสอนของผู้ เ รี ย นได้อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหลั ง จาก
โสภิ่ มตี ผตาู้ บประพฤทธิ
เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยใช้โรงเรีย นเป็นโดย
ฐานที
ริห าร พร้พงษ
อ มทั้ง ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ร่วมวิจัย และเป็นผู้นิเทศการ
กลยุ
ท
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ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
สามเสน
ติ กรุงเทพมหานคร
สอนของครู การจัด กิจ กรรมการเรียนการสอนทาได้อย่างต่อเนืา่น้อํางสั
ม พันเขตดุ
ธ์กันสในแต่
ล ะวิชา มีทัก ษะในการใช้สื่อ และ
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
อุปกรณ์การเรียนการสอนได้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ ประยูรสุข (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการ
การวิยเนยานนาเวศ
คราะหทางการเงิสนานั
ของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจักงษากรุ
หวัดจันงทบุ
รี
การนิเทศการสอนของครูผู้สอนโรงเรี
กงานเขตพื
้นที่การศึ
เทพมหานคร
เขต 1 ผลการวิจัย
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
พบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก ครูต้องการของบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ให้สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์ เหมาะสมกับ
เนื้อหา และเสริมประสบการณการเรียนรู้ให้แกผู้เรียนได้มากขึ้น
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มีคบเนืรู่อแงจาก
กนน
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กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
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This study aims to
Faculty of Science and
Technology. Rajabhat Rajanagarindra University According to the needs of graduate users in the field of
skills and innovation. Information technology, media and technology, and life and career skills of the
Faculty of Science and Technology Rajanagarindra Rajabhat University. The samples used were 50
graduate users who used the graduated students of academic year 2016. The sampling technique is a
purposive sampling technique that consisted of Agricultural technology curriculum. Food and Business
Service, Chemistry, Biology curriculum, Physics, Public Health, Environmental science, Safety and
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ด้วยภูมิแห่งปัญญา มีทักษะจังหวัคุณดจัธรรมจริ
นทบุรี ยธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และสามารถดารงชีวิตในสังคมร่วโดย
มกับชวนพบ
คนอื่นได้
ย่างมีรคักษวามสุข (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
เอี่ยอวสานุ
ษาบทบาทผู
นําในการบริหเารจั
มชน อําเภอพระนครศรี
ยุธยา านมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้น
เนื่องจากในปัจจุการศึ
บันกความรู
้และเทคโนโลยี
ปลีด่ยการเศรษฐกิ
นแปลงอย่จาชุงรวดเร็
ว มีความเข้มองวดด้
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
มีการแข่งขันกันมากขึ้น และการทางานมีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดย แสงจิตต ไตแสง
จึงมีประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการ
คือ ประการแรก หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
นานาชาติได้รับประโยชน์มากยิ่งขึโดย
้น เพราะได้
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการมากขึ้น ประการที่สอง เป็นประโยชน์
อุบล ไมพุม
ต่อสถานศึกษาในการใช้คการสื
ุณลั่อกสารทางการตลาดที
ษณะบัณฑิตที่พ่มึงีผลต
ประสงค์
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียน
อความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การสอน การจัด กิ จกรรมรานและบริ
ห ารจัท ดในกรุ
การทรั
พยากรต่ า งๆ ได้ อ ย่า งถู กต้ อ งและเหมาะสมมากยิ่งขึ้ น ประการที่ ส าม
ซีพีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
เป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิตที่มีคุณโดยสมบั
ต
ิ
เ
หมาะสม
เพราะจะท
าให้มีโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้าทางานมากขึ้น และมีโอกาส
อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะห
านาอินทรียดระดั
วยวิธบปี อุลูดกขมศึ
าวตกนษา
เดี่ยฉบั
วและ
ในการก้าวหน้าในการทางานมากขึ
้น ท(คูางเศรษฐศาสตร
่มือการประกัขนองการทํ
คุณภาพภายใน
บปีการศึกษา 2557, 2558)
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 24 ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้
จังหวัดสุรินทร
โดยฝึกทักษะกระบวนการคิ
ด การจั
ดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัดการ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เรียนรู้ให้ เกิดทุกเวลาทุกกลยุ
สถานที
่ พัฒ นาผู้เรีย นอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้ องกับ สถาบันการศึกษาที่ต้ องเตรีย มคนเข้า สู่
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาคนในศตวรรษที
โดย ธันย ชัยทร ่ 21 ที่ต้องการผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ คือ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน การมี
ักษะชีทางการเงิ
วิต การคิ
ดเชิงวิพากษ์
การแก้ปในจั
ัญหาและตั
ดสิรี นใจ การใช้งานเทคโนโลยี (สุมาลี, 2550)
การวิเทคราะห
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
งหวัดจันทบุ
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็โดย
นได้ดวงรั
ว่า ตปันจจุสวับสันดิคุ์มณงคลลักษณะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความสาเร็จของการจัดการศึกษา และ
ต่อหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ
บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้าทางาน
มากขึ้น
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สารบัญ (ตอ)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัยยนรู
(ภาคบรรยาย)
หนา
1. เพื่อศึกษาคุณลับทความวิ
กษณะการเรี
้ในศตวรรษที
่ 21บด้ชาติานทั
และงานประชุ
มวิชาการระดั
มหาวิกทษะการเรี
ยาลัยราชภัฏกลุยมนรู
ศรีอ้แ
ยุธละนวั
ยา ครั้งทีต
่ 8กรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ
นทร์ ตามความต้องการของผู
ัณฑิอคจ
ต าย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสิน้ใคช้าบในล็
2. เพื่อ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะการเรี
ยนรูบริ้ใษนศตวรรษที
กรณีศึกษา
ัท NN&KY จํากั่ ด21 ด้ า นทั กษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ของคณะ
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญณี ตีรณากรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ
นทร์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
แนวทางการศึ
องทางการจั
ําพริกเห็
ดและอาชี
นางฟาแปรรูพป ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เพืก้ ใษาเพิ
่อนศตวรรษที
ขั่มบชเคลื
่อ่ นประเทศไทย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะการเรี
ย นรู
21ดจํด้าาหนนทัายน้ก ษะชี
วิ ต4.0”
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยตามความต้
องการของผู้ใช้บัณฑิต
พศวัต สุขสบาย

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นตัวแทนของประชากร คือ ผู้ใช้บัณฑิตตามหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2559 เลืกรอบแนวคิ
อกโดยวิธดีกการสื
ารแบบเจาะจง
(หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
และอื่นๆ) จานวนกลุ่มตัวอย่าง 50 คน ได้แโดย
ก่ หลั
การเกษตร หลักสูตรการอาหารและธุรกิจบริการ หลักสูตร
บัลกลัสูงกตรเทคโนโลยี
สันทัด
เคมี หลักสูตรชีววิทยา หลักสูตรฟิสิกการปรั
ส์ประยุ
กต์งเสหลั
กสูตรสาธารณสุ
ศาสตร์
หลักสูตมาประยุ
รวิทยาศาสตร์
สิ่งศแวดล้
บปรุ
นทางการขนส
งโดยใช ขTSP
และ VRPTW
กตใช กรณี
ึกษา อม หลักสูตรความ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หลั ก สู ต รวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เก็ บ ข้ อ มู ล โดย 1) สร้ า ง
โดย วัชรพล วงศจันทร
แบบสอบถามออนไลน์ และส่งแบบสอบถามทางโปรแกรมเมสเซนเจอร์
(ไลน์) หรืออีเมล ให้กับผู้ใช้บัณฑิต ในช่วงเดือน
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
มีนาคม 2560 2) นาผลแบบสอบถามออนไลน์
ที่ได้รับกลับคืนมาทางอีเมล และทาการประมวลผลต่อไป
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ผลการวิจัย
จั
หวัดจันทบุรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
ผลจากการเก็บข้อมูลคุณลักงษณะการเรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัการศึ
ฏราชนคริ
นทร์ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยี และด้า นทั กษะชี วิตและอาชี
พ
ตั วอย่า งที่ ใช้ ในการวิจั ยนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะผู้ใ ช้บัณ ฑิต ตามหลัก สูต ร
จังหวัดพระนครศรีกลุ
อยุ่ มธยา
ในปีการศึกษา 2559 จานวน 50 คน ประกอบด้
วย 3ตตส่วไตนแสง
โดย แสงจิ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูสรรพสามิ
้ตอบแบบสอบถาม
(จโานวน
1 ข้อ)
ตใหมกับการบริ
ภคของคนไทย
โดย อุณ
บลฑิไม
ส่วนที่ 2 แบบสารวจคุณลักษณะของบั
ตทีพ่พุม ึงประสงค์จานวน 3 ด้าน ประกอบด้วย
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
อความต5องการซื
2.1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม่มีผลต
(จานวน
ข้อ) ้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
2.2 ด้านทักษะสารสนเทศ
สื่อ ทและเทคโนโลยี
(จานวน 4 ข้อ)
โดย อัญชลี เยาวราช
2.3 ด้านทักษะชีการวิ
วิตและอาชี
พ
(จ
านวน
6
ข้
อ
)
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิ
ดเห็
นยทัแ่วบบดั
ไปเกี้งเดิ่ยมวกัของกลุ
บคุณมลัเกษตรกรรมธรรมชาติ
กษณะของบัณฑิตทีตํ่พาบลทมอ
ึงประสงค์
การทํานาอิ
นทรี
อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน
านวน
ร้อยละ
โดย ธันย ชัจยทร

หน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานเอกชน/ธุรกิจ
อื่นๆ
รวม

การวิเคราะหทางการเงิ41
นของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร81.2
ี
2.1
โดย ดวงรัตน สวั1สดิ์มงคล

7
1
50

14.6
2.1
100.0

70
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มรายงานสื
ผู้ตอบแบบสอบถามส่
วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 81.2
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
รองลงมาปฏิบัติงานอยู
่ในหน่วจยงานเอกชน/ธุ
คิดเป็นร้อยละ
14.6
และปฏิ
บัตป ิงานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิ
เนื่องในวโรกาสคลรากิ
ยวัจนพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113
บทความวิ
ัย (ภาคบรรยาย)
หนาจ และอื่นๆ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
มีเพียงร้อยละ 2.1

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ประเภทหน่วยงาน
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
14.6% 2.1%
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
2.1%โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
81.2%
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวหน่
าราตรี
วิทย ฐวิสาหกิจ
หน่วยงานราชการ
วยงานรั
หน่วยงานเอกชน
อื่นๆ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบอยละของผู
เอี่ยวสานุรักต้ ษอบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทหน่วยงาน
ภาพที่ 1 จานวนและร้
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตโดยที่พแสงจิ
ึงประสงค์
ตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
โดย อุบล ไมพุม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มาตรฐาน
( ̅)
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
(S.D.)
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
โดย อัญชลี เยาวราช
คราะหทางเศรษฐศาสตร
ธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ1.21
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาทีการวิ
่เรียเนและเข้
าใจขั้นตอน วิขธองการทํ
ีการปฏิานาอิ
บัติ นทรียดวยวิ3.60
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทานวัตกรรม
3.62ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1.09
จังหวัดสุรินทร
สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
ได้ และการวางแผนการท
างาน
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ได้เหมาะสม
3.56
1.16
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สร้างงานใหม่ และนวัตกรรม ให้เโดย
กิดประสิ
3.60
1.12
ธันย ชัทยธิทรภาพต่อหน่วยงาน

สามารถประยุกต์ใช้แนวคิการวิ
ด หลัเคราะห
กทฤษฎี
เพื่อการแก้
ไขต่างๆ
ทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจัง3.52
หวัดจันทบุรี
เฉลี่ยโดย
รวมดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
3.58
ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
3.62
มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสื่อสารภาษาในแต่ละประเทศ
ในอาเซียน
3.36

71

ระดับความ
ต้องการ
มาก
มาก

1.13
1.14

มาก
มาก
มาก
มาก

1.19

มาก

1.08

ปานกลาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
ส่วนเบี่ยงเบน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ต้องการ หนา
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ(พระนางเจ
113 ป
̅) ารําไพพรรณี ครบมาตรฐาน
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
(S.D.)
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บ
สิ
น
ค
า
ในล็
อ
คจ
า
ย
สิ
น
ค
า
ประเภทช็
อคโกแลต :
มีความสามารถประยุกต์ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีครอบคลุม
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวั
กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเหมาะสม
3.38 ตกรรม 1.10
ปานกลาง
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิ
ตศาสตร์เพื
แนวทางการศึ
กในการ
ษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
น อําเภอโปงน้ํารอน จัง1.19
หวัดจันทบุรี
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของวิชาชีพ ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอ3.38
ปานกลาง
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
เฉลี่ยรวม
3.44
1.14
ปานกลาง
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3.68
จังหวัดจันทบุรี
ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาอย่างสันโดย
ติวิธจัีกรกฤษณ
1.04
มาก
วิเชียรมงคล
มีความรูร้ อบตัวที่จาเป็นต่อวิชาชีพ กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็3.68
มาก
กทรอนิกส (eWOM) กั1.04
บผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลี่ยกนเรี
ประเภทบริ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี
ยนรู้ การโรงแรมในประเทศไทย
3.68
1.04
มาก
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
มีภาวะผู้นาและเห็นปัญหาสังคมและลงมือทาเพื่อนาไปสู่การ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เปลี่ยนแปลง
3.62
1.21
มาก
บริษัท XYZ จํากัด
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี
นเรียวงศ
นรู้ จันทร
3.62
1.21
มาก
โดย วัย่ชรพล
บปรุบงกระบวนการเพื
มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักการปรั
ธรรมาภิ
าล สันติวิธี/ ่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 3.64
สันติธรรม
1.22
มาก
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
เฉลี่ยรวมพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที3.65
1.13
มาก
่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
เฉลี่ยรวมทั้งจัหมด
3.57
1.14
มาก
งหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ

นําในการบริ
ชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ ใ ช้การศึ
บั ณกฑิษาบทบาทผู
ต มี ค วามต้
อ งการบัหารจั
ณ ฑิดตการเศรษฐกิ
ตามคุ ณจลัชุกมษณะการเรี
ย นรู้ ใ นศตวรรษที
่ 21 คณะ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับความต้องการมาก ( ̅= 3.57; SD=
โดย แสงจิตต ไตแสง
1.14) เมื่อพิจารณาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแต่ละด้าน พบว่า ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ( ̅= 3.58; SD= 1.14)
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ( ̅= 3.65 ; SD=
โดย อุ1.13)
บล ไมพซึุม่งอยู่ในระดับความต้องการมาก ส่วนด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (̅= 3.44 ; SD= 1.14) อยูการสื
่ในระดั
บความต้องการปานกลาง
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วโดย
ไปเกีอั่ยญวกั
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ชลีบเยาวราช
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํด้านาอิ
ยแบบดั้งเดิม ของกลุ
าเภอปราสาท
านทันทรี
กษะสารสนเทศ
สื่อมเกษตรกรรมธรรมชาติ
และเทคโนโลยี ตําบลทมอ
ด้าอํนทั
กษะชีวิตและอาชีพ
จังหวัดสุรินทร
1. ใช้สโดยื่อประเภทต่
างๆ เหมาะสมกั
1. มีการพัฒนาองค์ความรู้เสมอ
โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษ บกลุ่มที่
งการสื่อาสาร
และต่อเนื่อง
กลยุทต้ธกอารตลาดค
ปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ธันย ชัย้ใทร
2. มีคโดย
วามรอบรู
นสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 2. มีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับ

1. การเกิดนวัตกรรมต้องนาไปใช้
ได้จริง และให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การเรียนและการ
ทางการเงิ
นของการลงทุ
รี
่ทันสมั
ยในสาขาวิ
ชาชีพทีน่เกีทํ่ยาสวนสละ
วข้อง ในจังหวัดจันทบุมอบหมายและสามารถ
ทบทวนวรรณกรรมก่อให้เกิด การวิเทีคราะห
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการนาเสนองาน
ถ่ายทอดให้บุคลากรภายใน
นวัตกรรมที่ดี
วิเคราะห์ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์งาน
และภายนอกหน่วยงาน
2. สามารถพัฒนาและต่อยอดงาน
ในระดับดี
3. มีความอดทนและกระตือรือร้น
เดิม มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและ
4. ใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อการสอนได้ และสื่อสาร
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
แก้ไข
ในอาเซียนได้
ตลอดเวลา
3. ควรมีความพร้อมด้านวิชาการ
4. ทางานเป็น อดทน เสียสละ
และการประยุกต์นวัตกรรมใน
ชุมชน
รักอาชีพ

72

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
สรุปและอภิปรายผล
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
การศึบทความวิ
กษาคุ ณลั กจษณะการเรี
ย นรูา้ ใยวันศตวรรษที
ตามความต้
งการของผู
้ ใช้ บั ณ ฑิต คณะวิหน
ท ยาศาสตร์
แ ละ
เนื่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็่ จ21
พระนางเจ
ารําไพพรรณี ครบอ113
ป
ัย (ภาคบรรยาย)
า
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ทาให้ทราบว่า
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อ่ คจ
สินคาประเภทช็
อคโกแลต : แ ละเทคโนโลยี ใ นระดั บ มาก
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการคุ
ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ในศตวรรษที
21ายของคณะวิ
ท ยาศาสตร์
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
อาจเนื่องมาจากสถาบันอุดมศึกษามี
บทบาทอย่
างสาคัญในการพั
ฒนาทรัตพกรรม
ยากรมนุษย์ให้กับบ้านเมืองและเป็นสถาบันหลักที่มี
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
บทบาทชี้นาสังคม แก้ไขปัแนวทางการศึ
ญหาด้วยวิเพืกชษาเพิ
าการ
และปั
ญ
ญา
สร้
า
งความหวั
ง
ของสั
คม ซึป่งภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟางแปรรู
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ปฏิบัติสี่ประการ คือ 1) การผลิ
ณาฑินโป
ต 2)งน้ําการวิ
เพื่องสร้
ความรูงน้้ ํา3)รอนการให้
ารวิรี ชาการแก่สังคมเพื่อเป็นที่พึ่งของ
ของโรงเรีตยบันบ
รอน ตํจาัยบลโป
น้ําราององค์
น อําเภอโป
จังหวัดบจัรินกทบุ
ต สุขสบาย
สังคม และ 4) การทานุบารุงศิลโดย
ปวัฒพศวั
นธรรมเพื
่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อให้การ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
าแปรรู
ป ตามความต
งการของผู
บริโภค
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธัอ
นวาคม
2560
เรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จึงควรเตรียมความพร้
มสร้
างองค์
ความรู้คอวามช
านาญการและความสามารถในการเรี
ยนรู้
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ด้านต่างๆ ตั้งแต่ มาตรฐานการเรียนรู้หลัมหาวิ
กสูทตยาลัรและวิ
ีการสอน
ยราชภัฏรํธาไพพรรณี
จังหวัการพั
ดจันทบุรี ฒนาวิชาชีพ รวมถึงบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้มี ความ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ตระหนักถึงสังคมในอนาคตที
่ซับซ้อดนช่
วยให้
เกิดความคล่
องแคล่
วและสามารถปรั
ว ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่
กรอบแนวคิ
การสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิ
กส (eWOM) กับบตัผลประกอบการ
21 จึงจาเป็นต้องพัฒนาคุของธุ
ณภาพและมาตรฐานอุ
ด
มศึ
ก
ษาเพื
่
อ
เพิ
่
ม
ขี
ด
ความสามารถในการแข่
งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์
รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังากงความเข้
สันทัด มแข็งในระบบเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้และการสร้างคุณภาพชี วิตที่ดี
มุ่งหวังให้คนเป็นศูนย์กลางการพัโดย
ฒนาสร้
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW
มาประยุ
ช กรณีศส่ึกวษา
ให้กับประชาชนและสังคมโดยรวม (สานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาแห่
งชาติก,ตใ2542)
นด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
บริษัท XYZ จํากัด
เทคโนโลยี ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้อโดย
งการคุ
ณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับ
วัชรพล วงศจันทร
(พิณสุดา, 2552) เนื่องจากสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิ
จสังคมการเมื
องการปกครองสิ
่งแวดล้อตมโคมไฟ
และพลังงานวิทยาศาสตร์และ
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
เทคโนโลยีและประชากรทียานยนต
่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระแสโลกาภิ
วัตน์โดยพิจารณาปรับปรุงทั้งระบบทั้งด้านปรัชญาแนวคิด
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
จุดมุ่งหมายหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการ
พฤติกรรมการซื
และการตั
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิ
ตภัณฑกจษาแนวใหม่
ากตนกกของธุทรกิี่สจอดคล้
ชุมชน องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อ้อการศึ
กษาและรู
ปแบบการจั
ดการศึ
จังหวัดจันทบุรี
โลกาภิวัตน์ได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผลทาให้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง

โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อเสนอแนะ
แสงจิตตงไต
แสง
1. ควรศึกษาวิจัยในเรืโดย
่องความพึ
พอใจของผู
้ใช้บัณฑิตในเชิงลึกหรือเชิงคุณภาพให้มากขึ้น นอกเหนือจากเชิงการ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
สารวจเพียงอย่างเดียว เช่น การจัดสนทนากลุ่ม การจัดสัมมนาระหว่างผู้ใช้บัณฑิต และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อได้ข้อตกลง
โดย อุบล ไมพุม
ในการผลิตบัณฑิตตามศาสตร์และวิ
ชาชีพ ได้ข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจน และเป็นจริงมากขึ้น
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
2. อาจารย์ผู้รับรผิานดชอบหลั
กสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรสารวจความต้องการของ
ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะการเรี
นรูเยาวราช
้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกๆปีการศึกษา
โดย อัญยชลี
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรี
งการของผู
ตให้
การวิยเนการสอนตามความต้
คราะหทางเศรษฐศาสตรขอองการทํ
านาอิน้ใช้ทรีบยัณดฑิ
วยวิ
ธปี ลูมกากที
ขาวต่สนุดเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
เอกสารอ้างอิง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
คณะกรรมการประกั น คุกลยุ
ณ ภาพภายในระดั
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บทนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าวว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและอานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ” และมาตรา 30 กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา” (เชษฐ์ณรัช อรชุน, 2557 : 1)
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ดนางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
บ
อ
่
นประเทศไทย
และดารงชีวิตในสังคมระบอบประชาธิ
บตังวน้ให้
บการเปลี
ของโรงเรียนบานโปงน้ปํารไตย
อน ตําปรั
บลโป
ํารอเข้น าอํกัาเภอโป
งน้ํารอ่ยนนแปลงของสั
จังหวัดจันทบุรงี คม ยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หมวดวิชาการศึ
กษาทั
ไป ประกอบด้วยเนื้อหาสาระของ 4 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา
โดย พศวั
ต สุข่วสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
นางฟ
าแปรรู
ตามความต
งการของผู
บริโภควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19เห็ง-ด20
ธันวาคม
2560ป
และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวัภัวินณชที่ ฑาสั
คมศาสตร์
และกลุ
่มวิชอาคณิ
ตศาสตร์
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
โดยต้อ งจั ดบู ร ณาการเนื้ อ หาสาระเข้
า ด้ทยาลัวยกั
นฏรํเพื
่ อ ให้ เจัห็งหวันดการเชื
มหาวิ
ยราชภั
าไพพรรณี
จันทบุรี ่ อ มโยงขององค์ ค วามรู้ แ ละการใช้ ป ระโยชน์
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
จึงจัด เป็น รายวิชาบังกรอบแนวคิ
คั บทั้งหมดทุ
องเรีย นอปากอิ
ทั้ง ในระดั
บ อนุ
ป ริญญากับและปริ
ญญาตรี เอกสารแนวทาง
ดการสืก่อคนต้
สารแบบปากต
เล็กทรอนิ
กส (eWOM)
ผลประกอบการ
การจัดการศึกษาในหมวดวิ
ช
าศึ
ก
ษาทั
่
ว
ไป
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เชี
ย
งใหม่
,
(2552).
(ออนไลน์
). สืบค้นจาก: http://www.
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ลลังก2558]
สันทัด
academic.cmru.ac.th [16โดยมีนบัาคม
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
TSP่งของหมวดวิ
และ VRPTWชมาประยุ
กตใ่วชไปและที
กรณีศึกษา่สาคัญยิ่งกล่าวคือเป็นวิชาที่
วิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเป็นงโดยใช
ส่วนหนึ
าศึกษาทั
บริษัท XYZ จํากัด
บังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกโดยชั้นวัปีชตรพล
้องเรีวงศยนวิ
ชาดังกล่าว ซึ่งคาอธิบายรายวิชาดังกล่าวได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
จันทร
ความหมายของจริยศึการปรั
กษา จริ
แนวคิด่อทางจริ
ยธรรม
การนาหลักบธรรมค
าสอนทางศาสนธรรมไปประยุ
กต์ใช้
บปรุยงธรรม
กระบวนการเพื
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
สินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
กรณีได้
ศึกแษาก่ :รูบริ
ัท XYZ จํบาัตกัดิตนให้อยู่บนพื้นฐานของหลักศีลธรรมอันดีงาม ท่ามกลางการ
และบูรณาการพัฒนาชียานยนต
วิตตนเอง
้จักษการปฏิ
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
วิทย จจุบันซึ่งนับตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2552 เป็นต้นมา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ในสภาพปั
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จัดการเรียนการสอนวิจัพฤติ
ชาจริ
ยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนขึ้นทั้งในภาคปกติและในภาคพิเศษ แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
งหวัดจันทบุรี
เท่าที่ควร เพราะเนื่องจากมีนโดย
ักศึชวนพบ
กษาเป็นเอีจ่ยานวนมาก
วสานุรักษ ผู้สอนไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง การจัดกิจกรรม
ในห้องเรียนยังไม่เอื้อการศึ
ต่อการเรี
ยนรู้ นเป็ําในการบริ
นต้น กระบวนการสอนได้
ใช้วอํิธาีเภอพระนครศรี
การสอนร่วมกั
โดยมีจานวนผู้สอน 5 คน
กษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
อยุนธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
แบ่งหน้าที่กันตามเนื้อหาที่ได้จัดทาแผนไว้ และต่อมาได้ใช้วิธีการสอนเพียง 1 คนก็ตามที
ตต ไตแสง
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาดัโดย
ง กล่แสงจิ
า วได้
ล ดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เนื่ อ งจากมี ผ ลงานการวิ จั ย ในชั้ นเรี ย นของ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
อาจารย์เชษฐ์ณรัช อรชุน และผู
้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ได้นาผลการวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้นาไปใช้
โดย อุบล ไมพุม
แก้ปัญหาการจัดการเรี
ยนการสอนในชั้นเรียนได้เป็นที่น่าพอใจ แต่การจัดการเรียนการสอนนั้นยังมีมิติที่ควร
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
เพิ่มเติม ได้แก่ การจัดรการเรี
นการสอนโดยใช้
กระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
าน ซีพีเยฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อั่อญทีชลี
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจเพื
่จะค้เยาวราช
นหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน โดยใช้
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
องการทํ
นทรียดทวธิยวิภธาพในการจั
ปี ลูกขาวตนเดีด่ยการเรี
วและ ยนการสอนและเหมาะสม
กระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองขเพื
่อให้าเกินาอิ
ดประสิ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
บรรลุถึงแนวคิดของคจัาอธิ
บายรายวิชาดังกล่าว และเพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
งหวัดสุรินทร
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.โดย2545
และประพฤทธิ
(ฉบับทีพ่ งษ
3) พ.ศ. 2553 ต่อไป
โสภิตตา

คาถามการวิจัย

กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

เคราะหทดางการเงิ
ของการลงทุ
นทํายสวนสละ
งหวัดจัฒนทบุ
รี อะไรบ้าง
1. สภาพปัการวิ
ญหาการจั
การเรียนนสอนวิ
ชาจริ
ศึกษาเพืในจั
่อการพั
นาตนมี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
2. ผู้ปกครองมีค วามประสงค์จะให้ นักศึ กษาได้รั บองค์ค วามรู้ในเรื่ องใดบ้า งเกี่ ยวกับวิ ชาจริยศึ กษา
เพื่อการพัฒนาตน และแนวทางการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
2. เพื่อศึกษาความประสงค์ของผู้ปกครองที่จะให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในเรื่องใดบ้าง เกี่ยวกับวิชา
จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน และนาเสนอแนวทางการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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ขอบเขตของการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี
113 ป ชาจริยศึกษาเพื่อการ หนา
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
นักศึกษามหาวิทยาลั
ยราชภัฏจรัยาไพพรรณี
ภาคปกติ
ที่ทาการลงทะเบี
ยนเรียครบนรายวิ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
พัฒนาตนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จานวน 140 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2558

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
่มบชบเคลื
องทางการจั
จําหนาเยน้
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรู
เพืก้เษาเพิ
่อนประเทศไทย
ภายหลังจากผู้วิจัยได้สารวจองค์
ความรู
กี่อ่ยขัวกั
แนวคิ
ด ดทฤษฎี
อกสารและงานวิ
จัยทีป่เกี่ยวข้องกับการจัด
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
การเรียนการสอน สามารถนามาสร้าของโรงเรี
งกรอบแนวคิ
ดการวิจัยได้ดังนี้
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ด้ายนเนื
มหาวิทยาลั
ราชภัฏ้อรํหา
าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
แนวทางการจัดการเรียน
ของธุรกิจคาปลีด้ากประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
นการวัดผลและประเมิ
นผล
การสอนวิชาจริยศึกษา
สภาพปัญหา
โดย บัลลังก สันทัด
่อการพัฒนาตนที่
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศเพื
ึกษา
ของผู้เรียน
บริษัท XYZ จํากัด้ดานสื่อการเรียนการสอน
เหมาะสมโดยใช้
โดย วัชรพล วงศจันทร
กระบวนการมีส่วนร่วม
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ของผู้ปกครอง
ด้านการจั
การเรี
ยานยนต กรณีศึกษา
: บริษัท ดXYZ
จํากัยดนรู้
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย Uphoff
ชวนพบ เอี่ย(Process
วสานุรักษ of Participatory Action Research)
Cohen and
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ผู้ปกครองและนั
กศึกษามี
่วนร่วมต่อกระบวนการตัดสินใจอย่างน้อย 1 มิติ
จังหวัดพระนครศรี
อยุสธยา
ได้แก่ การสะท้อโดย
นความคิ
แสงจิตดตเห็
ไตนแเชิ
สงงเนื้อหา ต่อวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
อุบล มไมิแพสดงกรอบแนวความคิ
ุม
ภาพประกอบ 1โดยแผนภู
ดในการวิจัย
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรี
ยดวยวิ
กขาวต่อนการพั
เดี่ยวและ
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องแนวทางการจั
ดการเรียนการสอนรายวิ
ชาจริ
ยศึธกปี ลูษาเพื
ฒนาตนโดยใช้
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
กระบวนการมีส่วนร่วม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยในชั้นเรียนเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นวิธีที่
จังหวัดสุรินทร
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคั
(Key
โดยญโสภิ
ตตา Informants)
ประพฤทธิพงษ ได้อย่างแท้จริง โดยมีขั้นตอนในการวิจั ย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ได้
แ
ก่
นั
ก
ศึ
ก
ษาภาคปกติ
ยนที่ เขตดุ
2/2558
านวน 2 กลุ่ม ซึ่งมีจานวน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทภาาคเรี
น้ําสามเสน
สติ กรุจงเทพมหานคร
ทั้งหมด 140 คน และกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โดย
วิธีเลืธันอยกแบบเจาะจง
ประกอบไปด้วยผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้สอน
ชัยทร

จานวน 1 คน นักศึกษาจานวน 5 คน
้ทที่เกีางการเงิ
่ยวข้อนงได้
แก่ ผู้ปกครองของนั
กศึงหวั
กษา
านวน
การวิและผู
เคราะห
ของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจั
ดจันจทบุ
รี 3 คน รวมทั้งสิ้น
9 คน ระยะเวลาในการทาวิจัย 8 เดือน โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกต (Observation) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ประกอบไปด้วย
การศึกษาวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย การสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ในการดาเนินการสัมภาษณ์จริงนั้นจะไม่มีการเรียงลาดับของข้อคาถาม แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันแบบเป็นกันเอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
PROCEEDINGS
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรายงานสื
ที่เกี่ยบวข้
องกัการประชุ
บจริยมวิธรรม
ทาการสั
มภาษณ์
เนื่องจาก
งจากการประชุ
ชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
ป ่อการพัฒนาตนกลุ่มที่ หน
ัย (ภาคบรรยาย)
เกี่ยวข้องกับวิบทความวิ
ชาจริยศึกจษาเพื
่อการพัฒนาตนนักศึกษาที่เรียนวิชาจริยศึก113ษาเพื
1 า และ 2
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
และดาเนินการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ใช้บรรยากาศการสัมภาษณ์ด้วยการสนทนากลุ่มแบบแลกเปลี่ยนแบบ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
เป็นกันเอง
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
วิธีการตรวจสอบข้โดย
อ“การพั
มูการพั
พิลชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
อ้งงทางการจั
ดาเนิ
จําหน
ยน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟโดยใช้
าแปรรูวปิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
่อนประเทศไทย
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้
อมูลเพื
ทีกษาเพิ
่ไ่อด้ขัรับ่มบทัชเคลื
หมดมาด
นาการตรวจสอบ
ของโรงเรี
นบานโปTriangulation)
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ําซึรอ่งนมีวอํิาธเภอโป
งน้ํารอน จังหวัก็ดคจัือนทบุ
รี
(Triangulation) ด้านข้
อมูล ย(Data
ีการตรวจสอบ
การสอบแหล่
งของข้อมูล โดย
โดย พศวัต สุขสบาย
พิจารณาจากแหล่งข้อแนวทางในการพั
มูลบุคคลที่แฒตกต่
นใน 3 ธักลุ
ได้แก่ กลุ่มผู้สอน กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
นาผลิาตงกั
า่มแปรรู
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
นวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ได้แก่ ผู้ปกครองของนัเพืก่อศึการจั
กษาดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
สารแบบปากต
อปากอิเล็มกภาษณ์
ทรอนิกสการสั
(eWOM)
ดาเนินการวิกรอบแนวคิ
เคราะห์ขด้อการสื
มูล่อภายหลั
งจากการสั
งเกตกับผลประกอบการ
และการสนทนากลุ่ม ได้แก่ จัดกลุ่ม
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล จัดลโดยาดับับลตามเนื
ลังก สัน้อทัหาที
ด ่ต้องการศึกษาเพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ วิเ คราะห์ข้อมู ล
โดยการนาเอาข้อสรุปการปรั
ที่ได้ มาท
งเคราะห์งโดยใช
เพื่อให้TSPได้และ
เพื่อVRPTW
ให้ได้ข้อมาประยุ
มูลเกี่ยกวกั
แนวทางการจั
ดการเรียนการสอน
บปรุงาการสั
เสนทางการขนส
ตใชบกรณี
ศึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
วิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมโดยใช้กระบวนการมีส่ วนร่วมจากผู้ปกครองของ
โดย วัชรพล วงศจันทร
นักศึกษา
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การนาเสนอข้
อมูล
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ภายหลังจากการสัโดย
มภาษณ์
การสัวิทงยเกต และสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูล โดยใช้วิธีการรายงาน
ถิรนันเทชิงทิลึวการาตรี
เชิงพรรณนา โดยขั้นสุพฤติ
ดท้ากยจะน
าเสนอแนวทางการจั
นวิตภัชณาจริ
ศึกนษาเพื
่อการพั
รรมการซื
้อและการตัดสินใจของผูดซการเรี
ื้อที่มีตอยผลิ
ฑจยากต
กกของธุ
รกิจชุมฒ
ชนนาตนที่เหมาะสมโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมจังหวัดจันทบุรี

โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
สรุปผล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิดตตการเรี
ไตแสงยนการสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้กระบวนการมีส่วน
การวิจัยเรื่องแนวทางการจั
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
ครั้งนี้ได้ข้อค้นพบตามความมุ่งหมายของการวิ
จัย สรุปได้ดังนี้
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
สภาพปัญหาการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน พบว่าสภาพปัญหามีเพียง 1 ด้าน
การสื
่อสารทางการตลาดที
ความต
ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ได้แก่ ด้านการจัดการเรี
ยนรู
้ควรเน้นเนื้อหาที่มีผ่เลต
กี่ยอวกั
บจิตอสงการซื
านึก้อต่สิอนบิคาดามารดา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการจัดการเรี
โดย อัยญนการสอนวิ
ชลี เยาวราชชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมที่
เหมาะสม พบว่าควรมีการวิ
แนวทางที
2 แนวทาง
แก่นทรี
ควรมี
กิจธกรรมบ
ประโยชน์นอกมหาวิทยาลัยและ
เคราะห่เทหมาะสม
างเศรษฐศาสตร
ของการทํได้
านาอิ
ยดวยวิ
ปี ลูกขาวตาเพ็
นเดีญ่ยวและ
การทํใาห้นาอิ
ทรียแดบบดั
้งเดิม ของกลุมยเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ
อําบเภอปราสาท
ผู้ปกครองมีความประสงค์
ผู้สนอนจั
กิจกรรมการเรี
นการสอนที่มีเนื้อตํหาที
่เกี่ยวกั
จิตสานึกต่อบิดามารดา
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
อภิปรายผล
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
จากข้อสรุปผลการวิโดยจัยธัข้นายงต้ชัยนทรทาให้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลการวิจัย เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการนาผลการวิ
จัยไปใช้
แก้ปนัญ
หาในห้อนงเรี
ยนได้ อในจั
ย่างเหมาะสม
การวิเคราะห
ทางการเงิ
ของการลงทุ
ทําสวนสละ
งหวัดจันทบุรี ได้แก่ สภาพปัญหาการจัดการเรียน
สอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพั
นาตนโดยใช้
ระบวนการการมีส่วนร่วม พบว่าด้านการจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่มี
โดยฒดวงรั
ตน สวัสดิ์มกงคล
ประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของแบนดูรา (Bandara 1977 : 16 อ้างถึงในเชษฐ์ณรัช อรชุน, 2557 : 6) ซึ่งได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรม คือ จริยธรรมเป็นกฎสาหรับการประเมินพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
ด้านวิธีเรียนรู้ กล่าวคือ การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นโดยตนเอง หรือเกิดจากการสังเกตพฤติกรรม
และผลกรรมของผู้อื่น นอกจากนี้มนุษย์ยังสามารถเรียนรู้จากการฟังคาบอกเล่าของผู้อื่น และจากการอ่านสิ่งที่ผู้อื่น
บันทึกไว้ด้วยวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบทาให้มนุษย์เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง เพราะฉะนั้นการก่อรูปของพฤติกรรม
ทางจริยธรรม จะต้องอาศัยกระบวนการ หรือการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญและมีอิทธิพลประการหนึ่งที่จะทา
ให้ผู้เรียนค่อยๆ มีพัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นเป็นลาดับ
ประเด็นสุดท้ายในการนาเสนอแนวทางการจัดการเรียน การสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ว มจากผู้ปกครอง เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
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เอกสารอ้างอิง

เชษฐ์ณรัช อรชุน. (2557). แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน. โครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป”
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2543). (ออนไลน์). สืบค้นจาก http://www.baanjomyut.com [10 ธันวาคม 2558]
เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป. (2552). (ออนไลน์). สืบค้นจาก http://www.
academic.cmru.ac.th [16 มีนาคม 2558]

78

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิ
ดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
ครบ 113 ป
มหาวิ
ทยาลัยจพระนางเจ
ราชภัารําไพพรรณี
ฏเทพสตรี
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
Advisory
system as perceived by students and advisors
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริAt
ษัท NN&KY
จํากัด
Thepsatri
University
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จRajabhat
ัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณนันทนา แจ้งสว่าง
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผูบริโภค
ธันบทคั
วาคม
2560
ดยย่ปรติอตามความต
มสิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การวิจัยในครักรอบแนวคิ
้งนี้ มีวัตถุดการสื
ประสงค์
เพื่อศึกษาความคิ
ดเห็กนสของนั
กศึกักบษาและอาจารย์
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
(eWOM)
ผลประกอบการ เกี่ ยวกับ ระบบอาจารย์ ที่
ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภั
ดังนี้1)การโรงแรมในประเทศไทย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความคาดหวังให้อาจารย์ที่
ของธุรฏกิจเทพสตรี
คาปลีกประเภทบริ
โดยทบั่ีปลรึลักงกษาปฏิ
สันทัดบัติจริง2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการ
ปรึกษาปฏิบัติ และสิ่งที่อาจารย์
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
TSP และ
ตใช กรณี
ดํ า เนิ นการในการปฏิบั ติงานของอาจารย์ ที่ปงรึโดยใช
ก ษา3)เพื
่อ ศึกVRPTW
ษาปัญมาประยุ
หาที่ อกาจารย์
ทศี่ ปึกรึษาก ษาและนั กศึ ก ษาพบจากการ
บริษัท XYZ จํากัด
ดําเนินงานของระบบอาจารย์โดย
ที่ปวัรึชกรพล
ษา วงศ
ซึ่งกลุ
่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาจํานวน 247คน และ
จันทร
นักศึกษาทุกคณะจํานวนการปรั
600บปรุ
คนส่
วนเครื่องมือ่อทีลดความผิ
่ใช้ในการวิ
จัยครั้งนี้ ได้แก่บสิแบบสอบถาม
ชุด เป็นแบบสอบถามสําหรับ
งกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
นคาประเภทผลิต2โคมไฟ
ยานยนต
: บรินษแบบสอบถามชนิ
ัท XYZ จํากัด
นักศึกษาและสําหรับอาจารย์
ที่ปกรณี
รึกษาศึกษา
ซึ่งเป็
ดมาตราส่วน 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด โดยใช้
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุจัพฤติ
ปงหวั
ได้กดดรรมการซื
ังนี้ ้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จันทบุรี
1.บทบาทที่คาดหวังโดย
ของอาจารย์
ี่ปรึกรษาตามความคิ
ดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่า
ชวนพบ เอี่ยทวสานุ
ักษ
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวั
ยงตามลํานดัําบในการบริ
จากมากไปหาน้
อย คือจชุด้มาชนนบริ
ารด้านการพัอยุฒธยานาและการเตรียมความพร้อม
การศึงเรี
กษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิ
อํากเภอพระนครศรี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
นักศึกษา ด้านวินัย ด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัวส่วนบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
ไตแสงบมาก โดยค่าคะแนนเฉลี่ยที่ปฏิบัติจริงเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย
ความคิดเห็นของนักศึกษาในทุโดย
กด้แสงจิ
านอยูต่ใตนระดั
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
คือ ด้านบริการ ด้านวินัย ด้านการพั
ฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่อง
โดย อุบล ไมพุม
ส่วนตัว แต่เมื่อพิจารณาบทบาทที
่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาจากค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
รายข้อ พบว่าค่าคะแนนเฉลี
าดหวั
งสูงกว่าบทบาทที่ปฏิบัติจริง
ราน ซี่ยพบทบาทที
ีเฟรชมารท่คในกรุ
งเทพมหานคร
2.ระดับความคิดเห็นโดย
ของอาจารย์
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินทรียดโดยเรี
วยวิธปี ยลูงลํ
กขาาวต
่ยวและ
ดับนเดีจากมากไปหาน้
อย ได้แก่ด้านนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดั
บปานกลาง
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และด้านการ
จังหวัดสุรินทร
บริหารจัดการ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
3.ปัญหาที่อาจารย์
รึกษาพบในการเป็
นอาจารย์
ที่ปเขตดุ
รึกษาคื
อ งหน่
วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งข้อมูลให้อาจารย์ที่
กลยุทธทกี่ปารตลาดค
าปลีกของชุมชนท
าน้ําสามเสน
สติ กรุ
เทพมหานคร
ปรึกษาทราบอย่างชัดเจน นักศึโดยกษาไม่
เ
คยมาพบ
เวลาของอาจารย์
ก
ั
บ
นั
ก
ศึ
ก
ษาว่
างไม่ตรงกันนักศึกษาที่ปรึกษามีจํานวน
ธันย ชัยทร

มากเกินไปคู่มือนักศึกษาไม่
ันสมัทยางการเงิ
นักศึกนษาไม่
ให้ความสํ
าคัญกัในจั
บอาจารย์
การวิเทคราะห
ของการลงทุ
นทําสวนสละ
งหวัดจันททบุี่ปรรึี กษา นักศึกษาขาดความเข้าใจ เช่น การ
ดวงรัตน สวั
สดิพ
์มงคล
ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ นักศึโดย
กษาขาดทุ
นทรั
ย์ในการเรียน นักศึกษามีปัญหาส่วนตัว อาจารย์ที่ปรึกษาไม่รับผิดชอบ
นักศึกษาที่ปรึกษาของตนเองและแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นนักศึกษาขอคําแนะนําจากรุ่นพี่เป็นสําคัญ
หรือนักศึกษาไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ปรึกษาหรือข้อมูลในระบบ
นักศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีโอกาสสอนนักศึกษาที่ปรึกษาของตนเอง
4.ปัญหาที่นักศึกษาพบในการเข้าขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ไม่ว่าง มีภารกิจหลายอย่าง เช่น
ประชุม ไปราชการ งานบริหาร มีงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น อาจารย์มีเวลาน้อยในการให้คําปรึกษา
ปัญหาเรื่องการเรียน นักศึกษาไม่กล้าเข้าพบ มีคนเข้าพบอาจารย์จํานวนมากทําให้อาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่คน
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meanวิทcould
be ranged from maximum to minimum as
ถิรนันท ทิวาราตรี
ย
follows: student, advisor’s competency,
readiness
for ซall
data
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผู
ื้อที่มีตinstrument
อผลิตภัณฑจากตand
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and sent them to ask for some advice from other advisors. Some students asked for some advice
โดย อัญชลี เยาวราช
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โดย ธันย ชัยทร
administrative working both in and out the university. Advisors did not have enough time for advising
เคราะหทางการเงิ
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าสวนสละ
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โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
because advisors were busy with other students. Advisors were different major from their students.
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บทนํา

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ประเทศไทยได้ทําการปฏิ
รูปบการศึ
กการประชุ
ษามาแล้
วหลายครั
เพื่อให้ครัไ้งด้ที่ ก11ารศึกษาที่มีคุณภาพดีปัจจัยที่สําคัญที่สุด
รายงานสื
เนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติวิจัยรํ้ งาไพพรรณี
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ 113 ป ว ยการจั ด การสอนของผูหน
บทความวิ
จัยอ(ภาคบรรยาย)
า
เกี่ยวกับคุณภาพการศึ
กษาคื
กระบวนการจั
ดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้
้สอนและความ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
พร้อมในการเรียนของผู้เการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
รียนการศึกษาระดับปริญญาตรี
นั้นผู้เรียนส่วนมากเป็นวัยรุ่นตอนปลายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นโดย
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
มีอายุระหว่าง 16-21 ปีซกรณี
ึ่งเป็ศนึกษา
วัยทีบริ่มษีคัทวามกระตื
NN&KY จําอกัรืดอร้นอยากรู้อยากเห็นแต่มีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตน้อยเมื่อเข้า
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัย้งปัและนวั
ตกรรม
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมัโดย
กมีปพิัญชญหาหลายประการทั
ญหาส่วนตั
วปัญหาสังคมและปัญหาการเรียนที่แตกต่างจาก
ณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
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า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรู
่อขันบอย่เคลื
่อนประเทศไทย
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกเพื
ษาเป็
างมากปั
ญหาของนิสิตนัก4.0”
ศึกษามี
ผลต่ป อสุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษาถ้า
ของโรงเรี
านโปางให้
น้ําสรอุขนภาพจิ
ตําบลโป
งน้ดํารีแอละมี
น อําเภอโป
ํารอน จังกหวัษาน้
ดจันอทบุยลงจึ
รี งทําให้ผลการเรียนของนิสิต
นิสิตนักศึกษามีปัญหามากย่
อมส่ยนบ
งผลทํ
ตไม่
สมาธิงใน้นการศึ
โดย พศวัต สุขสบาย
นักศึกษาจํานวนมากตกตํแนวทางในการพั
่าทําให้นิสิตนักฒศึนาผลิ
กษากลุ
่ในสถานภาพรอพิ
นิจ (On probation) นิสิตนักศึกษาจํานวนไม่น้อย
ตวัภันณที่ม่ ฑนี19เ้อห็-ยูด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
สิริรําาไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯท(อาคาร
(ํ า ให้อํเา36)
ถูกคัดชื่อออกเนื่องมาจากผลการเรี
่ามกว่
เกณฑ์
ที่กําหนดไว้
กิเภอขลุ
ดการสู
กษาเป็นอั นมากดังนั้น
เพื่อการจัดจําณหนยหอประชุ
านตํ
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
ง จัญ
งหวัเสีดยจันทางการศึ
ทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปในทุกประเทศจึงได้จัดให้มีระบบการให้คําปรึกษาวิชาการเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหา
อปากอิ
เล็กทรอนิกกสษาและทํ
(eWOM)ากัให้
บผลประกอบการ
ของนิสิตนักศึกษาซึ่งจะช่กรอบแนวคิ
วยให้นิสดิตการสื
นักศึ่อกสารแบบปากต
ษามีความพร้
อมในการศึ
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ได้ผลดียิ่งขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการอุ
โดย บัลลังก สันดทัดมศึกษา,2554)
มหาวิ ท ยาลั ยการปรั
ราชภับฏปรุเทพสตรี
เ ป็ น สถาบั
ในระดั
อุ ด มศึมาประยุ
ก ษาทีก่ ตตั้ งใชขึ้ นกรณี
เพืศ่ อึกเตรี
งเสนทางการขนส
งโดยใชนTSP
และบVRPTW
ษา ย มผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ความสามารถด้านวิชาชีพพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
วัชรพล วงศ
จันทร
ตลอดเวลา โดยมุ่งหวังให้บัณฑิโดย
ตสามารถดํ
ารงชี
วิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขพึ่งตนเองได้และเป็นประชากรที่มีคุณภาพใน
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
สังคมซึ่งทางมหาวิทยาลัยานยนต
ยได้จัดระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อนักศึกษาได้มาปรึกษาในเรื่องส่วนตัว เรื่องการปรับตัวเข้ากับ
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
สิ่งแวดล้อม เพื่อน และกฎระเบีโดยยบของมหาวิ
ทยาลั
ถิรนันท ทิวาราตรี
วิทยย โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือและพั
นานักศึ้อและการตั
กษาในด้ดสิานนต่
าง ๆซื้อซึที่ง่มได้
รึกษาให้
พฤติกฒรรมการซื
ใจของผู
ีตอจผลิัดตอาจารย์
ภัณฑจากตทนี่ปกกของธุ
รกิจแชุก่มนชนักศึกษาทุกคนตั้งแต่แรกเข้า
นทบุรกี ษา
ศึกษาในชั้นปีที่ 1 จนถึงสํจัางหวั
เร็จดจัการศึ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีบทบาทสําคัญมากในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้เจริญงอกงามในทุก ๆด้านอาจารย์
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ที่ป รึกษาจะเป็นผู้ใกล้ ชจัิดงหวั
สนิดทพระนครศรี
สนมกับอนัยุกธยาศึก ษาเป็นผู้สังเกตปัญหาของนักศึกษาและให้ค วามช่วยเหลือหรือแนะนํ า
นักศึกษาในการแก้ปัญหาต่าง โดย
ๆขณะเดี
นักศึกษาควรให้ความสําคัญถึงบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นกันดังนั้น
แสงจิตยตวกั
ไตนแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสํ
าคัตญใหม
ส่วกนหนึ
่งในการป้
องกันและแก้ไขปัญหาเป็นผู้ที่ได้รับความคาดหวังจากสังคมเนื่องจาก
สรรพสามิ
ับการบริ
โภคของคนไทย
อุบล ไมพุม าผู้อื่นเพราะโดยหน้าที่ทางนิตินัยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเสมือนผู้ทําแผนการ
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับตัวนักศึกษาแต่โดยละคนมากกว่
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอนความต
งการซื้อสินคา ในรกานค
าปลีจการณาผลการเรี
: กรณีศึกษา ยนที่ผ่านมาเพื่ออนุญาต
ศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้ามาเป็
นักศึกอษาจนจบการศึ
ษาพิ
น ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ให้นักศึกษาเลือกวิชาเรีรยานในภาคเรี
ยนถัดไปและเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาส่วนหน้าที่ทางพฤตินัยอาจารย์ที่
โดย อัญชลี เยาวราช
ปรึกษาจะเป็นผู้เอาใจใส่การวิ
ดูแเลด้
านความประพฤติ
ช่วยแก้านาอิ
ปัญนหาส่
คราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํ
ทรียดววนตั
ยวิธวปี ลูของนั
กขาวตกนศึเดีก่ยษาที
วและ่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การศึ ก ษา
บางครั้งอาจต้องช่วยในการหาทุ
นการศึ
ษาหรื
เศษอาจกล่าวได้วตํ่าาภาระหน้
ที่และบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
การทํานาอิ
นทรียแกบบดั
้งเดิมอหางานพิ
ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอ อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ส่วนสําคัญอย่างหนึ่งต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษา ตลอดจนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความ
ดูแล (สมบัติ แสงพล, พนิดา สังโดย
ฆพันโสภิธ์,ตยุตาพดีประพฤทธิ
เจริญสว่พงษ
าง และณฐาภพ เสชัง, 2554: 85)
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
จากการปฏิบัติหน้าทีโดย
่อาจารย์
ที่ปรึกษาของผู้วิจัยโดยดูจากสภาพการปฏิบัติงานและปัญหาของการปฏิบัติงาน
ธันย ชัยทร
ของอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยพบว่ายังขาดการวางแผนการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาทําให้การประสานงาน
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ประสบปั ญ หาเพราะปฏิ บั ติ ง านที
่ ไ ม่ สตอดคล้
ศ ทางเดี ย วกั น บทบาทและหน้ า ที่ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาขาด
โดย ดวงรั
น สวัสดิอ์มงไปในทิ
งคล
ความสําคัญนักศึกษาไม่เห็นถึงประโยชน์ของการมีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนมีความเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ของตนเองที่ไม่เหมือนกันไม่เข้าใจวิธีการปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในปกครองของตนเองทําให้การแก้ปัญหาของ
นักศึกษาขาดประสิทธิภาพขาดการติดตามประเมินผล อาจารย์ไม่มคี วามเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
มีการดําเนินงานที่ไม่ต่อเนื่องและไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้ระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของนักศึกษาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
ความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากงานอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถส่งผลต่อ
นักศึกษาในหลายๆด้านทั้งด้านการเรียนด้านพฤติกรรมด้านการติดตามและประเมินผล ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษาด้านการติดต่อประสานงานในมหาวิทยาลัยด้านการให้คําแนะนําปรึกษาการเรียนต่อเป็นต้นซึ่งการมีระบบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดกําหนดแต่งตั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
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สารบัญ (ตอ)

ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกPROCEEDINGS
ษาแนะนํานักศึกษาและให้การช่วยเหลือดูแลนักศึกษาบทบาท
เนื่องจาก
งจากการประชุ
11
และหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถทํรายงานสื
าให้กบารแก้
ปการประชุ
ัญหาทีมวิ่เชกิาการระดั
ดขึ้นบกัชาติบวนัิจัยกรํศึาไพพรรณี
กษาเป็ครั้งนที่ไปอย่
างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่ง
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
บุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในการจะปฏิบและงานประชุ
ัติหน้าทีม่ใวิห้ชาการระดั
ความดู
แลช่
บชาติ
มหาวิวทยเหลื
ยาลัยราชภัอฏนั
กลุมกศรีศึอก
ยุธษา
ยา ครั้งคื
ที่ 8อ อาจารย์ ที ่ ป รึ ก ษาดั ง นั ้ น การ
พัฒ นาบทบาทและหน้า ที่ข องอาจารย์
ที่ป รึก ษาจึง มีค วามจํบสิานเป็คานในล็เพราะอาจารย์
ที่ป รึอกคโกแลต
ษาเปรี: ย บเสมือ นพ่อ แม่
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อคจาย สินคาประเภทช็
กรณีศึกษาทยาลั
บริษัทย NN&KY จํากัด
ผู้ปกครองในขณะที่นักศึกษาอยู่ในมหาวิ
“การพั
การพั
ฒณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย
พิชญงณไม่ี ตีปรระสบความสํ
อย่างไรก็ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษายั
าเร็จเท่าที่ควร เพราะความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
และนักศึกษายังห่างเหินบางครั้งนักของโรงเรี
ศึกษามียปนบัญาหาแต่
อ
าจารย์
ท
่
ี
ป
รึ
ก
ษาไม่
ท
ราบปั
ญหาหรือไม่ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือ
นโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่โดย
อาจยั
งไม่
าที่ของตนอย่างชัดเจนอีกทั้งช่วงเวลาว่างระหว่าง
พศวั
ต สุทขราบบทบาทหน้
สบาย
อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาและนั ก ศึก ษาไม่แนวทางในการพั
ต รงกั น เนื่อฒงจากอาจารย์
ีธัภนวาคม
ารกิ
จ เกีป่ยตามความต
วกั บ การเรี
ย นการสอนทั
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20มนางฟ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค ้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
นทบุรี าให้แสดงบทบาท
ฒนาสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยดจัอาจทํ
ภาคปฏิบัติ อีกทั้งมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบในการพั
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้เต็มที่ ส่วนนักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนและต้องทํากิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการเรียน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ระบบอาจารย์ของธุ
ที่ปรรึกิกจษายั
มีประสิกทารโรงแรมในประเทศไทย
ธิภาพและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดระบบการให้
คาปลีงกไม่
ประเภทบริ
คําปรึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้อย่โดย
างสมบู
บัลลัรงกณ์สัเพีนทัยดงพอ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
นทางการขนส
งโดยใช TSP
VRPTW มาประยุ
ใช กรณีศึกกษาศึกษาเกี่ยวกับระบบ
จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึ
กษาความคิ
ดเห็และ
นของอาจารย์
ที่ปรึกกตษาและนั
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
อาจารย์ ที่ปรึ กษาเพื่อที่จะนําข้ อมูลที่ ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ ป รึก ษาให้ มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ด
โดย วัชรพล วงศจันทร
สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์
ษาและนักศึ่อกลดความผิ
ษา รวมทั
้งให้บรรลุวัตถุปบระสงค์
ของมหาวิ
ทยาลัยอันจะส่งผล
การปรัทบี่ปปรุรึงกกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
สินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ดีต่อนักศึกษาในการปรับตัวสังคม มียานยนต
วุฒิภาวะทางอารมณ์
กรณีศึกษา : บริษแัทละเป็
XYZนจํบัากัณดฑิตที่มีคุณภาพต่อไป
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จัพฤติ
งหวัดจันทบุรี
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนัโดยกศึชวนพบ
กษาทีเอี่มีต่ยวสานุ
่อความคาดหวั
งให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติ และสิ่งที่อาจารย์ที่
รักษ
ปรึกษาปฏิบัติจริง
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
หวัดพระนครศรีทอี่ปยุธรึยา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็จันงของอาจารย์
กษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
โดย
แสงจิ
ต
ต
ไต
แสง
ปรึกษา
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
3. เพื่อศึกษาปัญหาที่อาจารย์ที่ปโดย
รึกษาและนั
กศึกษาพบจากการดําเนินงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัยราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ญชลีาเยาวราช
1. ประชากร ได้แก่ อาจารย์ทโดย
ี่ปรึกอัษาจํ
นวน 247คนและนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
จํานวน 6 คณะ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่จัองาจารย์
ี่ปรึกษาจํานวน 247คน ผู้วิจัยกําหนดเก็บข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ 100% ของ
หวัดสุรินททร
ประชากร และนักศึกษาทุกคณะของมหาวิโดย
ทยาลั
ฏเทพสตรี
โสภิยตราชภั
ตา ประพฤทธิ
พงษจํานวน 6 คณะ ๆ ละ 100 คนโดยกระจายทุกชั้นปี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิกลยุ
จัยทได้ธกแารตลาดค
ก่ แบบสอบถามที
ู้วิจาัยน้สร้ําสามเสน
างขึ้นมีเขตดุ
2 ชุสดติ ได้กรุแงเทพมหานคร
ก่
าปลีกของชุม่ผชนท
3.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 สํโดย
าหรัธันบยนัชักยศึทรกษามี 3 ตอน ประกอบด้วย
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 1 ข้อมูลการวิ
ทั่วไปของผู
้ตอบแบบสอบถาม
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ตอนที่ 2 ความคาดหวังให้อาจารย์ทสี่ปดิรึ์มกงคล
ษาปฏิบัติ และสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติจริง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่างๆ
3.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา มี 3 ตอนประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากคณะช่วยแจก
แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
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วิชาการระดั
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กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
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มศรียอราชภั
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สารบัญ (ตทอี่ป)รึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่
5. วิธีการดําเนินการวิจัย การวิจัยเรื
่องระบบอาจารย์
PROCEEDINGS
ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มีวบเนืิธ่อีกงจาก
ารดํการประชุ
าเนินมวิการวิ
จัยบชาติดังวิจนีัย้รําไพพรรณี ครั้งที่ 11
รายงานสื
งจากการประชุ
ชาการระดั
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
5.1 ผู้วิจัยค้นพบปัและงานประชุ
ญหาเกีม่ยวิชวกัาการระดั
บระบบอาจารย์
ที่ปฏรึกลุกมษา
บชาติ มหาวิทยาลัยราชภั
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
5.2 ผู้วิจัยการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้บสิอนงกัคาบในล็อาจารย์
ษาและงานวิ
จัยที: ่เกี่ยวข้อง
อคจาย ทสินี่ปครึากประเภทช็
อคโกแลต
5.3 ผู้วิจัยกรณี
สร้าศงแบบสอบถามจํ
ึกษา บริษัท NN&KYานวน
จํากัด2 ชุด คือ แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับนักศึกษา แบบสอบถามชุดที่ 2
“การพั
การพัฒนางานวิ
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสอบถามความคิ
ดเห็นเกี่ยจวกััยบและนวั
ระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยการวัดระดับความคิดเห็นเป็น
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรูป มาก และมากที่สุด
เพื่อScale)
ขับเคลื
่อนประเทศไทย
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
5 ระดั
บ คือ น้อยที่สุด น้4.0”
อย ปานกลาง
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
5.4 ผู้วิจของโรงเรี
ัยแจกแบบสอบถามเพื
่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาและ
โดย พศวัต สุขสบาย
อาจารย์ที่ปรึกษา
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิี่ป
ริรรึําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จัดงเห็
หวันดจัของตนเอง
นทบุรี
5.5 นักศึเพืกษาและอาจารย์
ท
ก
ษาตอบแบบสอบถามตามความคิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
5.6 ตรวจสอบแบบสอบถามที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาตอบเรียบร้อยแล้ว
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
5.7 วิเคราะห์
ผลการวิจัยจากแบบสอบถามที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
5.8 สรุปผลการวิโดยจัยบัลลังก สันทัด
ิเคราะห์
ผู้วิจัยนํางข้โดยใช
อมูลTSP
ที่เก็และ
บรวบรวมได้
จากกลุกต่มใชตัวกรณี
อย่ศาึกงมาทํ
6. สถิติที่ใช้วการปรั
บปรุขง้อเสมูนลทางการขนส
VRPTW มาประยุ
ษา าการวิเคราะห์ทางสถิติตาม
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ประเด็นที่กําหนดตามวัตถุประสงค์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งสถิติที่ใช้ในการนําเสนอ
โดย วัชรพล(DescriptiveAnalysis)
วงศจันทร
ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี พ รรณนาวิ เ คราะห์
ประกอบด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย (Meanหรื อ X )ค่ า ร้ อ ยละ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
(Percentage)ค่าความถียานยนต
่ (Frequency)
(Standard Deviation หรือ S.D)
กรณีศึกษาส่ว: นเบี
บริษัท่ยงเบนมาตรฐาน
XYZ จํากัด

โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ผลการวิจัย
จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยเรื่องระบบอาจารย์
กษาตามความคิ
ดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราช
โดย ชวนพบทเอีี่ป่ยรึวสานุ
รักษ
ภัฏเทพสตรี พบว่าบทบาทที
าดหวังของอาจารย์
ี่ปรึดกการเศรษฐกิ
ษาตามความคิ
นของนักศึกอษาในทุ
การศึก่คษาบทบาทผู
นําในการบริหทารจั
จชุมชน ดอํเห็
าเภอพระนครศรี
ยุธยา กด้านอยู่ในระดับมาก( X
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
=4.18) โดยค่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือด้านบริการด้านการพัฒนาและการเตรียม
ตต ไตแและด้
สง านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัวส่วนบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่
ความพร้อมนักศึกษา ด้านวินัยโดยด้าแสงจิ
นวิชาการ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ปรึก ษาตามความคิด เห็นของนั
ก ศึก ษาในทุ กด้า นอยู่ใ นระดับ มาก ( X =4.03) โดยค่ า คะแนนเฉลี่ยที่ป ฏิบั ติจ ริงเรีย ง
โดย อุบล ไมพุม
ตามลําดับจากมากไปหาน้
อย คือ ด้านบริการ ด้านวินัย ด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ด้านวิชาการ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
และด้านการปรับตัวและเรื
นตัว แต่
เมื่องพิเทพมหานคร
จารณาบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาจาก
ราน่อซีงส่
พีเวฟรชมาร
ท ในกรุ
ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและรายข้
ค่าคะแนนเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวังสูงกว่าบทบาทที่ปฏิบัติจริง
โดยออัพบว่
ญชลี าเยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดาวเนิ
ยวินธปี การและปั
ลูกขาวตนเดีญ่ยหาอุ
วและปสรรคในการปฏิบัติงานอาจารย์
ในความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเกีข่ยองการทํ
วกับสภาพการดํ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ที่ปรึกษาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านนักศึกษา
จังหวัดสุรินทร
ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์โดย
ที่ปรึโสภิ
กษา
านความพร้
ตตาด้ประพฤทธิ
พงษอมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และด้านการ
บริหารจัดการนอกจากนี
้
อ
าจารย์
ท
่
ี
ป
รึ
ก
ษายั
ง
พบปั
ที่ปรึกษาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้ง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทญาหาจากการเป็
น้ําสามเสน เขตดุนสติ อาจารย์
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบอย่
โดย ธัานงชั
ย ดชัเจน
ยทร นักศึกษาไม่เคยมาพบ เวลาของอาจารย์กับนักศึกษาว่างไม่ตรงกันนักศึกษาที่

ปรึกษามีจํานวนมากเกินการวิ
ไปคูเคราะห
่มือนักทศึางการเงิ
กษาไม่นของการลงทุ
ทันสมัย นันกทํศึาสวนสละ
กษาไม่ใในจั
ห้คงวามสํ
คัญรี กับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาขาดความ
หวัดจันาทบุ
โดยชาต่
ดวงรั
ตน นัสวักสศึดิก์มษาขาดทุ
งคล
เข้าใจ เช่น การลงทะเบียนรายวิ
างๆ
นทรัพย์ในการเรียน นักศึกษามีปัญหาส่วนตัว อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่รับผิดชอบนักศึกษาที่ปรึกษาของตนเองและแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นนักศึกษาขอคําแนะนําจาก
รุ่นพี่เป็นสําคัญหรือนักศึกษาไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ปรึกษาหรือ
ข้อมูลในระบบนักศึกษาไม่ปัจจุบัน และไม่มีโอกาสสอนนักศึกษาที่ปรึกษาของตนเองในขณะเดียวกันนักศึกษาก็มีปัญหาใน
การเข้าขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ไม่ว่าง มีภารกิจหลายอย่าง เช่น ประชุม ไปราชการ งานบริหาร มีงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น อาจารย์มีเวลาน้อยในการให้คําปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน นักศึกษาไม่กล้า
เข้าพบ มีคนเข้าพบอาจารย์จํานวนมากทําให้อาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่คนละสาขาและอาจารย์ให้คําปรึกษาได้ไม่
ดีพอ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

สรุปผลการวิจัย
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัยที่(ภาคบรรยาย)
หนา
ผลการวิจัยเรื่องระบบอาจารย์
ปและงานประชุ
รึเนืก่อษาตามความคิ
ดเห็มหาวิ
นของนั
กศึฏกกลุษาและอาจารย์
มวิชาการระดับชาติ
ทยาลัยราชภั
มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พบว่ามีจํานวนนักศึกษาที
่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น บ600
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคาคน
ในล็อโดยผู
คจาย ้ตสินอบแบบสอบถามเป็
คาประเภทช็อคโกแลต น: นักศึกษาจากทุก
คณะ ๆ ละ 100 คน มีจํานวนรวม กรณี
600ศึกคน
พบว่
นักศึกจํษาที
ษา บริ
ษัทาNN&KY
ากัด ่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 352
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวั
คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 และเพศชาย 248โดยคนพิชคิญดณเป็ี ตีนรณากรณ
ร้อยละ 41.30
นักศึกษาส่ตวกรรม
นใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 จํานวน 230
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรู
คนคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาอยู่ศึกษาอยู่ชเพื
ั้นปี่อที่ขั4บจํเคลื
านวน่อนประเทศไทย
165 คิดเป็นร้อยละ4.0”
27.50
ส่วปนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
(G.P.A.) ที่ได้รับในปัจจุบันอยู่ระหว่ของโรงเรี
าง 2.00-2.49
จํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาอยู่ระหว่าง 2.50 –
โดย พศวัต สุขสบาย
2.99 จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ
33.30 เมื่อฒนันาผลิ
กศึกตษามี
ปัญหาจะขอคํ
าปรึกษาจากเพื่อนมากที่สุดจํานวน 248 คน
แนวทางในการพั
าแปรรู
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ริรําไพพรรณ
ยรติ
( คิดอํเป็
คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาจะขอคํ
ปรึกดษาจากบิ
ดมสิามารดาจํ
นวนมพระเกี
192
คนฯ (อาคาร
นร้อยละ
วนความถี
่ในการเข้า
เพื่อาการจั
จําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดามาบไผ
ตําบลมาบไพ
า36)เภอขลุ
ง จังหวั32
ดจันส่ทบุ
รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
พบอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนจํานวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 และรองลงมามีความถี่
การสื
กส (eWOM)
ยนละ 1 ดครั
้ง จํ่อาสารแบบปากต
นวน 99 คนอปากอิ
คิดเป็เล็กนทรอนิ
ร้อยละ
16.50 กับผลประกอบการ
ในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเรีกรอบแนวคิ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ส่ ว นอาจารย์ ที่ ต อบแบบสอบถามเป็
โดย บัลนลัอาจารย์
งก สันทัด จ ากทุ ก คณะๆ มี จํ า นวนรวม 247คนพบว่ า อาจารย์ ที่ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงการปรั
จํานวน
คิดเป็นงร้โดยใช
อยละTSP63.20
และเพศชายจํ
บปรุ156คน
งเสนทางการขนส
และ VRPTW
มาประยุกตใาชนวน
กรณีศ91
ึกษาคน คิดเป็นร้อยละ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
36.80อาจารย์โดยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45ปีจํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-35 ปี
วัชรพล
จันทร
จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70ซึ่งส่วโดย
นใหญ่
มีวุฒวงศ
ิการศึ
กษาระดับปริญญาโทจํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
รองลงมาเป็นวุฒิปริญญาเอกจํานวนยานยนต
63 คนกรณี
คิดศเป็
25.50อาจารย์
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่
ึกษานร้: อบริยละ
ษัท XYZ
จํากัด
ปรึกษามากกว่า 10 ปี จํานวน 110 คน คิดโดย
เป็นถิร้รอนัยละ
ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาน้อยกว่า
นท ทิ44.50
วาราตรีวรองลงมามี
ิทย
กรรมการซื
และการตั
สินใจของผู
ื้อที่มีตอผลิตภัณ่ยฑวกั
จากต
นกกของธุ
รกิจชุมชนที่ปรึกษาจํานวน
5 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละพฤติ
28.70ซึ
่งมีอ้อาจารย์
ที่เดคยเข้
ารับซการอบรมเกี
บการเป็
นอาจารย์
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
199 คน คิดเป็นร้อยละ 80.60และไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาเลยจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
19.40 และปัจจุบันอาจารย์ส่วนใหญ่การศึ
จะเป็กษาบทบาทผู
นอาจารย์ทนําี่ปในการบริ
รึกษาของนั
กศึกษาภาคปกติจํานวน 180คน คิดเป็นร้อยละ 72.90
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
และภาคพิ
รองลงมาจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งจัภาคปกติ
งหวัดพระนครศรี
อยุธยาเศษจํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50
ตต ไตกแศึสงก ษาเกี่ย วกั บ บทบาทที่ ค าดหวัง กั บ บทบาทที่ ป ฏิบั ติ จ ริง ของ
ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปผลระดับความคิโดย
ดเห็แสงจิ
นของนั
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
อาจารย์ที่ปรึกษาพบว่าบทบาทที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปโภคของคนไทย
รึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
( X = 4.18) โดยค่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 1. ด้านบริการ ( X = 4.28) 2. ด้าน
การสืก่อศึสารทางการตลาดที
ลตอด้ความต
คา ในร4.านค
กรณีศึก(ษา
านวินอัยงการซื
( X =้อสิน4.23)
ด้าาปลี
นวิกช: าการ
การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนั
กษา ( X = 4.25)่มีผ3.
X = 4.21) และ 5.
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัว ( X = โดย
3.95)อัญชลีส่เยาวราช
วนบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก (การวิ
4.03)ทางเศรษฐศาสตร
โดยค่าคะแนนเฉลี
่ยทีา่ปนาอิ
ฏิบนัตทรีิจยริดงวเรียวิยธงตามลํ
บจากมากไปหาน้
อย คือ 1.
X =เคราะห
ของการทํ
ปี ลูกขาวตาดันเดี
่ยวและ
นทรียแ3.
บบดัด้้งาเดินการพั
ม ของกลุฒมนาและการเตรี
เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอออํมนั
าเภอปราสาท
( Xา=นาอิ4.13)
ยมความพร้
กศึกษา ( X = 4.09)4.
ด้านบริการ ( X = 4.16)2. ด้านวินัยการทํ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ด้านวิชาการ ( X = 4.03) และ 5. ด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัว ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาบทบาทที่คาดหวังกับ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
บทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาจากค่
าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและรายข้อ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวัง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สูงกว่าบทบาทที่ปฏิบัติจริง
โดย ธันย ชัยทร
ส่วนระดับความคิดเห็นของอาจารย์
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ระดับความคิดโดย
เห็นดวงรั
ของอาจารย์
ี่ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคใน
ตน สวัสดิ์มทงคล
การปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19) โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับมากไปหาน้อย
คือ 1. ด้านนักศึกษา ( X = 3.41) 2. ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ( X = 3.36) 3.ด้านความพร้อมของเครื่องมือ
และข้อมูลสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ( X = 3.13) และ 4. ด้านการบริหารจัดการ ( X = 2.84)
เมื่อพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านและรายข้อ พบว่า
1. ด้านนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41)โดยเรียงลําดับข้อที่น้อยไปหามาก 3 ลําดับคือการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกําหนดเวลาที่งานให้คําปรึกษาแนะแนวกําหนด ( X = 3.11) สนใจในการติดตามข้อมูลข่าวสารของ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนเอง ( X = 3.22) และนักศึกษาให้ความสําคัญต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
( X = 3.24) ส่วนด้านนักศึกษาที่มีระดับความเห็นมากที่สุดคือมีสัมพันธภาพที่ดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา ( X = 3.67)

84

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
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และงานประชุ
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ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

2. ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึPROCEEDINGS
กษา อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36) โดยเรียงลําดับข้อที่น้อยไปหามาก
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
ายวันก
พระราชสมภพสมเด็
3 ลําดับคือไม่เบทความวิ
ข้าใจพฤติกจรรมธรรมชาติ
ของนั
ศึกษาวัยรุจ่นพระนางเจ
( X =ารําไพพรรณี
2.67)ครบ 113ไม่ปทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา ที่ปรึกษา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
อย่างชัดเจน ( X = 2.83) และขาดที่ปรึกษา/คําแนะนําในการปฏิบัติงานที่ปรึกษา ( X = 2.98) ส่วนด้านศักยภาพการเป็น
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ประสิทธิภาพคือ การจัดอบรมแนวปฏิบัติและแจ้งแนวปฏิบัติให้ชัดเจนพิจารณาภาระงานของอาจารย์ เพราะหากภาระ
การวิเคราะหทคางการเงิ
นของการลงทุ
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นักศึกษาที่ปรึกษาไม่เกิน 40 คน อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบนักศึกษาของตนเอง จัดตารางให้ตรงกันระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา คู่มืออาจารย์และนักศึกษาควรเป็นในรูปแบบเดียวกัน ควรมีระบบประเมินผลโดยนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอนนักศึกษาของตนเองตั้งแต่ปี 1ให้นักศึกษามีสมุดประจําตัวรายงานผลการเรียนให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ3)ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ควรจัดอบรมอาจารย์ที่
ปรึกษาจัดให้มีการแข่งขันและให้รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นมีการประชุมและประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทราบจัดกิจกรรมนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัด Open
House และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
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สารบัญ (ตอ)
อภิปรายผลการวิจัย
PROCEEDINGS
การวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิ
ดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
เทพสตรี อภิปรายผลได้ดังบทความวิ
นี้
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
บทบาทที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้าน
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
บริการ ด้านการพัฒนาและการเตรีกรณี
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บมาก ทั้งเพื
ในด้
านสวั
สดิายน้
การและการพั
นานัปกศึกษา และด้านการบริการ
่อาขันวิ่มบชชเคลื
่อด้นประเทศไทย
รอน ตํราะกาญจน์
บลโปงน้ํารอสุนเมธานุ
อําเภอโป
จังหวัดจัที
นทบุ
รี าความคาดหวังของ
ทั่วไป และงานวิจัยของสิริอร ข้อยุ่นของโรงเรี
, ภาสินยี นบ
โทอิานโป
นทร์งน้ําและวิ
รักงน้ขกุํารลอน(2554)
่พบว่
โดย พศวัต สุขสบาย
นักศึกษาต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาทั
้งโดยรวมและรายด้านทั้ง5ด้าานอยู
่ในระดับมากได้แก่ด้านบริการด้านวินัยด้านการ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคมแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
พัฒนาและการเตรียมความพร้อมนัเพืก่อศึการจั
กษาด้
นวิหอประชุ
ตัยรติวฯและเรื
่อเภอขลุ
งส่วนตั
รวมถึ
งานวิ
มสิริรําไพพรรณ
( อํา36)
(อาคาร
ดจําาณหน
าชยาการและด้
ของโรงเรี
ยนวัาอาคารเฉลิ
ดนการปรั
มาบไผมพระเกี
ตําบบลมาบไพ
ง จัวงหวั
ดจันงทบุ
รี จัยของสุรพลพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
หลภาคย์และชินกรจิรขจรจริตกุล (2553)โดย จักพบว่
าบทบาทที
่คาดหวังให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
รกฤษณ
วิเชียรมงคล
ดการสื่อสารแบบปากต
ทรอนิกส (eWOM)
วิชาการ คือ การให้คําแนะนําเกี่ยกรอบแนวคิ
วกับการลงทะเบี
ยนเรียน วิอธปากอิ
ีการวัเล็ดกและประเมิ
นผล กัด้บาผลประกอบการ
นสภาพการเป็นอยู่และการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ปรับตัวคือ การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านระเบียบวินัย การเอาใจใส่ดูแลความ
โดย บัลลังก สันทัด
ประพฤติของนักศึกษา ด้านการพัการปรั
ฒนานับปรุกศึงเสกนษา
คือให้คงําโดยใช
แนะนํTSPาเกีและ
่ยวกัVRPTW
บการพั
ฒนาบุ
กภาพ
ทางการขนส
มาประยุ
กตคใชลิกรณี
ศึกษาด้ า นการเงิ น คื อให้
คําแนะนําแหล่งงานและช่วยติดต่อบริ
งานเพื
่อสร้จําากังรายได้
ระหว่างเรียนด้านบริการและสวัสดิการ คือ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
ษัท XYZ
ด
วัชรพล
จันทร
การใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น โดย
ห้องสมุ
ด ห้วงศ
องพยาบาล
การผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ฯลฯ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
สินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ส่วนบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิ
ดเห็นของนักศึกบษาในทุ
กด้านอยู
่ในระดับมากได้แก่
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ด้านบริการ ด้านวินัย ด้านการพัฒนาและการเตรี
โดย ถิรนันทยทิมความพร้
วาราตรีวิทยอมนักศึกษาด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่อง
ส่วนตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริ
ฐศรี ธรรมวิ
หารดสิ(2546)
บัติจนกกของธุ
ริงเป็นไปตามความคาดหวั
งบาง
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
นใจของผูพบว่
ซื้อที่มาีตสภาพที
อผลิตภัณ่ปฑฏิจากต
รกิจชุมชน
จังหวัดจั่ในนระดั
ทบุรี บปานกลาง และงานวิจัยของสุรพลพหลภาคย์และชินกรจิรขจรจริตกุล
รายการอยู่ในระดับมาก บางรายการอยู
โดย
่ปฏิบัติจเอีริ่ยงวสานุ
มากทีรัก่สษุด ได้แก่ ด้านวิชาการ คือ ให้การปรึกษา แนะนํา หรือ
(2553)พบว่าบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาทีชวนพบ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ตักเตือนด้านสภาพการเป็นอยู่และการปรั
บตัว คือให้คําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดีในการเรียนด้า น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวินัย คือให้คําแนะนําเรื่องการมีรโดย
ะเบีแสงจิ
ยบวิตนต ัยไตในตนเองด้
านการพัฒนานักศึกษา คือ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการ
แสง
พัฒนาบุคลิกภาพด้านการเงิน คือให้สรรพสามิ
คําแนะนํตใหม
าแหล่
งงานและช่
วยติดต่องานเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ด้านบริการและ
กับการบริ
โภคของคนไทย
อุบล ่ไม
พุม า ปรึ ก ษา หรื อ คํ า แนะนํ า รวมถึ ง งานวิ จั ย ของกเชษฐ์ กิ่ ง ชนะ
สวั ส ดิ ก าร คื อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาเข้โดย
า พบเพื
อ ขอคํ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลต
องการซื่ส้อุดสิคืนคอาด้ในร
านคาปลีก: กรณีบศึกตัษา
(2554)พบว่าบทบาทและหน้าที่ครูที่ปรึกษาทั้ง5ด้านมีการดํ
าเนิอความต
นการมากที
านสภาพการปรั
วได้แก่ให้คําแนะนํา
ร
า
น
ซี
พ
เ
ี
ฟรชมาร
ท
ในกรุ
ง
เทพมหานคร
นักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดีในการเรียนและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในกลุ่มเพื่อนการคบเพื่อนรองลงมา
โดย อัญชลี เยาวราช
ด้านวิชาการได้แก่ให้คําแนะนําเกี่ยการวิ
วกับเคราะห
การลงทะเบี
ยนเรียขนการเพิ
่มการถอนรายวิ
กษาสภาพเป็นไปตาม
ทางเศรษฐศาสตร
องการทํานาอิ
นทรียดวยวิธปี ลูชกขาและการรั
าวตนเดี่ยวและ
จตคติมทเกษตรกรรมธรรมชาติ
ี่ดีและการมีความภู
ิใจในวิอํชาเภอปราสาท
าชีพของตนด้านระเบียบ
ระเบียบข้อบังคับด้านการพัฒนานักการทํ
เรียานได้
ก่ปยลูแบบดั
กฝัง้งให้
นาอิแนทรี
เดิมมีเของกลุ
ตํามบลทมอ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
วินัยได้แก่การประสานงานกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียนและให้คําแนะนําในเรื่องการแต่งกายให้
โดย โสภิ
พงษ
ถูกระเบียบและด้านสวัสดิการได้แก่ให้คําแนะนํ
าเกีต่ยตาวกัประพฤทธิ
บการขอรั
บทุนการศึกษา เมื่อพิจารณาบทบาทที่คาดหวังกับบทบา
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุาสค่ติ ากรุ
งเทพมหานคร
ที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาจากค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและรายข้
อ พบว่
คะแนนเฉลี
่ยบทบาทที่คาดหวังสูงกว่า
โดย ธันย ชัยทร
บทบาทที่ปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐศรี ธรรมวิหาร (2546)พบว่าความคาดหวังสูงกว่าสภาพที่
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ปฏิบัติจริงทุกรายการในทุกสาขาวิการวิ
ชาและงานวิ
จัยของสิริอร ข้อยุ่น,ภาสินี โทอินทร์ และวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกุล
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
(2554)พบว่าความคาดหวังของนักศึกษาต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านแต่ความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
ระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับมากไปหาน้อย คือ ด้านนักศึกษาด้าน
ศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา3.ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และ4.ด้านการ
บริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริอร ข้อยุ่น,ภาสินี โทอินทร์ และวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกุล (2554) พบว่า
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา5.ด้านรวมทุกด้านมีความเห็นด้วยระดับปานกลางโดย
ด้านที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนด้านที่
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นด้วยปานกลางได้แก่ด้านการบริหารจัดการด้านอาจารย์ที่ปรึกษาด้านนักศึกษาและด้านงานให้
คําปรึกษาแนะแนว
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วิชาการระดั
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ข้อเสนอแนะ

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสื
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ
จบัยเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
จากผลการวิ จัยการวิและงานประชุ
จัยเรื่องระบบอาจารย์
ี่ปยรึราชภั
กษาตามความคิ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิททยาลั
ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มีข้อเสนอแนะจากผลการวิ
ัย ดัองคจนี้ าย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคจาในล็
ศึกษาจบริ
ษัท NN&KYาเนิ
จํากันดงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจนโดยนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
1.มหาวิทยาลักรณี
ยควรพิ
ารณาการดํ
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาและ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อรงตามบทบาทหน้
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทํ
า
หน้
า
ที
ไ
่
ด้
ต
า
ที
ม
่
ป
ี
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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โดย จักรกฤษณ
ยรมงคล
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
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ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูโดย
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วามเข้าเอีใจชั
ดเจน
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ในการบริ
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ารจัดตามล
การเศรษฐกิ
นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 23.38
าดับจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คาสาคัญ: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
, นัตตกศึไตกแษาครู
โดย แสงจิ
สง วิทยาศาสตร์, ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
Abstract
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
The purpose of this
was to study science teacher students’ understanding about
โดย อัresearch
ญชลี เยาวราช
the nature of science.การวิThe
sample
consisted
of 67
were studying in Bachelor of
เคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอิteacher
นทรียดวยวิstudents
ธปี ลูกขาวตนwho
เดี่ยวและ
านาอินทรียgeneral
แบบดั้งเดิมscience
ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
อําเภอปราสาทwas the questionnaire
Education Program inการทํScience,
field. The research
instrument
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
which consisted of 14 items covering 4 aspects of nature of science: scientific knowledge, scientific
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
inquiry, scientists’ work, and
scientific enterprise. Data were analyzed by interpretation. The statistics
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
used were frequency and โดย
percentage.
ธันย ชัยทร

The results การวิ
found
that the science teacher students understood the nature of science clearly
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
52.56%, did not understood
understood partially 17.59%. The students understood the
โดย 29.85%,
ดวงรัตน สวัand
สดิ์มงคล
4 aspects studied most clearly in the scientists’ work (98.51%), and understood clearly in the scientific
enterprise (76.12%), scientific inquiry (56.72%), and scientific knowledge (23.38%) respectively.
Keywords: nature of science, science teacher students, understanding about the nature of science
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
ทรอนิกส (eWOM) ทกับยาศาสตร์
ผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีแบบแผนที่แน่นอน สามารถ
โดย บัลลังก สันทัด
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื
่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมบริพันษัทธ์กXYZ
ัน” จํ(สากัานั
ด กวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) โดยแนะนาให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
โดย วัแชละเทคโนโลยี
รพล วงศจันทรในลักษณะการบูรณาการกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระ
งกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การเรียนรู้อื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียการปรั
นรู้วิทบปรุ
ยาศาสตร์
ยานยนต
กรณี
ึกษา : บริษฒัทนาความรู
XYZ จํากัด้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
ครูผู้สอนเป็นจึงผู้ที่มีบทบาทสาคัญศในการพั
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
เทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียน ในการนี้ สสวท.
จึงกาหนดมาตรฐานครู
เน้นให้ครูสามารถ
พฤติกรรมการซื
้อและการตัดสินใจของผูวซิทื้อยาศาสตร์
ที่มีตอผลิตภัแณละเทคโนโลยี
ฑจากตนกกของธุเรพืกิ่อจชุมุม่งชน
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้
จังหวัเกิดจัดนความรู
ทบุรี ้ ความคิด ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
โดยองกั
ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษ ดเทียมกับนานาชาติ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่สอดคล้
บสังคมไทยและทั
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัขดการเศรษฐกิ
จชุมชน อํงาคงเป็
เภอพระนครศรี
อยุ้งธแต่
ยา ในอดีตที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม สภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
องประเทศไทยยั
นปัญหาตั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จนถึงปัจจุบันนี้ ผลการวิจัยหลายเรื่องสะท้โดย
อนให้
เห็ตนตว่ไต
า แปัสงญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
แสงจิ
ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ดังตัตวใหม
อย่ากงงานวิ
ัยของ เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (2550) ที่พบว่า ครูมักจะสอน
สรรพสามิ
ับการบริจโภคของคนไทย
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการบรรยาย ไม่โดยได้อุเน้บลนทัไมกพษะกระบวนการในการแสวงหาความรู
้ ทางวิทยาศาสตร์ และไม่ได้
ุม
บูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
กับ่อสาระการเรี
ยนรู้ว่มิทีผลต
ยาศาสตร์
ื่นๆ ทั้อ้งสินีนค้ ผลที
ดขึาปลี
้นจากการจั
ดการเรียนการสอน
การสื
สารทางการตลาดที
อความตอองการซื
า ในร่เากินค
ก: กรณีศึกษา
าน ญ
ซีพของธรรมชาติ
ีเฟรชมารท ในกรุขงองวิ
เทพมหานคร
ที่ครูผู้สอนยังไม่ตระหนักถึงความสราคั
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าที่ควรทาให้นักเรียนไม่เข้าใจ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
เกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และไม่มีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (สุรยศ ทรัพย์ประกอบ, 2553) รวมถึง
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ผลงานวิจัยของพฤฒพร ลลิตานุรักการทํ
ษ์ และชาตรี
ายค้งาตา
(2554)
ที่พบว่า นักศึกษาครู
มีความเข้
าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
านาอินทรียแฝ่บบดั
เดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
ของวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า วิ ท ยาศาสตร์จัเงป็หวันดความรู
สุรินทร ้ แ ละกระบวนการ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้
โดย แโสภิ
ตตา ประพฤทธิมพีผงษ
วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐาน วิทยาศาสตร์
ละเทคโนโลยี
ลต่อสังคม แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาเห็นว่าความรู้ทาง
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
ําสามเสนและจิ
เขตดุนสติ ตนาการไม่
กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์ได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ความคิดสร้าาน้งสรรค์
มีส่วนในการสร้างข้อความรู้
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
และวิทยาศาสตร์ ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมผลที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยังไม่บการวิ
รรลุเคราะห
เป้าหมาย
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
แนวทางอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
คือ การพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ควรให้ความสาคัญกับ
ลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่ 1) ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2) ด้านการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) ด้านกระบวนการทางานของนักวิทยาศาสตร์ และ 4) ด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์
(สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์, 1993; สสวท., 2555)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มีภารกิจสาคัญในการผลิตครูให้มีคุณภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้ในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์เปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้
ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

90

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัขญ
อ)
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกาหนดให้รายวิชPROCEEDINGS
าธรรมชาติ
องวิ(ต
ทยาศาสตร์
เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ รายวิชาการ
จั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นรายงานสื
รายวิบชเนืาชี
พการประชุ
ครู บั งมคัวิชบาการระดั
และแนะน
าให้ นครัั ก้งศึที่ 11ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ชาทั ก ษะส าหรั บ ครู
่องจาก
งจากการประชุ
บชาติวิจัยรําไพพรรณี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นรายวิชาชีพและงานประชุ
ครูเลือกมวิเพื
่อเสริบชาติ
มสร้มหาวิางความรู
ความเข้
ชาการระดั
ทยาลัยราชภัฏ้ กลุ
มศรีอยุธยา าครัใจเกี
้งที่ 8 ่ย วกั บธรรมชาติ ของวิ ทยาศาสตร์ ให้ แ ก่
นักศึกษาเพื่อจะได้นาไปพัการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ฒนาผู้เรียนต่อไป ผู้วิจัยในฐานะผู
้สอนรายวิ
ดการเรี
ยนรู้ว:ิทยาศาสตร์และรายวิชาทักษะ
บสินคาในล็
อคจาย สิชนาการจั
คาประเภทช็
อคโกแลต
สาหรับครูวิทยาศาสตร์จกรณี
ึงสนใจศึ
ศึกษา กบริษาความเข้
ษัท NN&KY าจํใจเกี
ากัด ่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์แขนง
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
ตกรรม
พิชศญาสตรบั
ณี ตีรณากรณ
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตโดย
รครุ
ณฑิต 5 ปีจัยเพืและนวั
่อนาผลการวิ
จัยไปพัฒนานักศึกษาครูเพื่อให้สามารถจัดการ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
ป ของวิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องกับ
่อขั้เรีบยเคลื
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และพัฒเพืนาผู
นให้ม่อีคนประเทศไทย
วามรู้ความเข้าใจเกี4.0”
่ยวกับาแปรรู
ธรรมชาติ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึ
กษาขั้นพื้นฐานต่อไป
โดย พศวัต สุขสบาย

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
เพื่อศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิของธุ
ทยาศาสตร์
ั่วไป การโรงแรมในประเทศไทย
รกิจคาปลีทกประเภทบริ
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
XYZ จํากัด
ธรรมชาติบริวิ ทษัทยาศาสตร์
เ ริ่ ม ได้ รั บ ความสนใจในการจั ด การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ข องประเทศไทยตั้ ง แต่
โดย วัชรพล วงศจันทร
พุทธศักราช 2544 เป็นต้การปรั
นมาบปรุ
โดยนั
กวิทยาศาสตร์
นักวิดทพลาดในการตรวจนั
ยาศาสตร์ศึกษาบสินนัคกาปรั
ชญาวิทตโคมไฟ
ยาศาสตร์ เห็นพ้องกันว่า การ
งกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ประเภทผลิ
ยานยนตวนขององค์
กรณีศึกษา :คบริ
ษัท XYZ
จํากักดษะปฏิ บัติ นั้นไม่เ พีย งพอ ผู้ เ รีย นยั งต้องเข้าใจความรู้เ กี่ยวกับ
เรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะในส่
วามรู
้และทั
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
วิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานมาจากปรัชญาวิทยาศาสตร์ ประวัติวิทยาศาสตร์ สังคมวิทยาและจิตวิทยาเพื่อ อธิบายลักษณะ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ของวิทยาศาสตร์ในหลายๆ
แง่มุมจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า ธรรมชาติวิทยาศาสตร์
จังหวัดจันทบุรี
การส่งเสริมให้ผู้เโดย
รียนมี
ความเข้
าใจเกี
ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
รัก่ยษวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (Scientificการศึ
literacy)
ของผูนํา้เในการบริ
รียน เนื่อหารจั
งจากความเข้
บธรรมชาติวอิทยุยาศาสตร์
จะช่วยให้ผู้เรียนทราบ
กษาบทบาทผู
ดการเศรษฐกิาจใจเกี
ชุมชน่ยวกั
อําเภอพระนครศรี
ธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ถึงขอบเขต ข้อจากัดของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ตต ไตแสงและเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน ผู้เรียนและคนในสังคมสามารถเข้าไปมี
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทางด้โดย
านวิแสงจิ
ทยาศาสตร์
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้โดย
ไขปัอุญบลหาที
่เป็นประเด็นทางสังคมอันเป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ไมพุม
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและความจาเป็นของการศึกษาวิทยาศาสตร์
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพั
นรู้เงนืเทพมหานคร
้อหาวิทยาศาสตร์ของตนได้ดียิ่งขึ้น (สิรินภา กิจเกื้อกูล และคณะ, 2548)
ราน ซีฒ
พีเนาการเรี
ฟรชมารท ยในกรุ
องค์ประกอบธรรมชาติ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวคิดของประเทศไทยซึ่งเสนอโดย สสวท.
โดย อัญขชลีองวิ
เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํา(Scientific
นาอินทรียดวworld
ยวิธปี ลูกขview)
าวตนเดีการสื
่ยวและบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
(2553) มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ มุมมองทางวิทยาศาสตร์
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
(Scientific inquiry) กิจการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific enterprise) และความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และ
จังหวัดสุรินทร
เทคโนโลยี (Relationship between
โดย โสภิตตาscience
ประพฤทธิพand
งษ technology) เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศสหรั
ฐอเมริเขตดุ
กาซึสติ่ง เสนอโดยสมาคมอเมริ
กันเพื่อความก้าวหน้าทาง
กลยุทตธกามแนวคิ
ารตลาดคาดปลี
กของชุมชนทาน้ําสามเสน
กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์ (1989) ที่จัดกลุ่มโดย
ไว้ ธั3นองค์
ป
ระกอบ
ได้
แ
ก่
การมองโลกแบบวิ
ท
ยาศาสตร์
(The
scientific worldview)
ย ชัยทร

การแสวงหาความรู้ทางวิการวิ
ทยาศาสตร์
(Scientific
inquiry)
และกิในจั
จการทางวิ
(The scientific enterprise)
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
งหวัดจันทบุทรยาศาสตร์
ี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคลวิทยาศาสตร์ทั้งสองประเทศมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และเป็นที่น่า
พบว่าสาระสาคัญขององค์ประกอบของธรรมชาติ
สังเกตว่าองค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ที่มีต่อ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Constructivist views) (Lederman, 1992) ทั้งนี้ องค์ประกอบเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูในงานวิจัยนี้ดัดแปลงมาจากองค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
แนวคิ ด ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง มี 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ การมองโลกแบบวิ ท ยาศาสตร์ ( The scientific
worldview) การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) และกิจการทางวิทยาศาสตร์ (The scientific
enterprise) และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
ผู้วิจัยจาแนกองค์ประกอบด้านการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์เป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการทางานของนักวิทยาศาสตร์ จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
ในงานวิจัยนี้มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางานของนักวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

หาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และด้ า นกิ จ การทางวิ ท ยาศาสตร์
ซึ่ ง รวมถึ ง ค่ า นิ ย มและความเชื่ อ ที่ แ ฝงอยู่ ใ นความรู้
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
วิทยาศาสตร์และการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่คานึงถึงความสัมพันธ์กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

วิธีดาเนินการวิจัย

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศึกษา บริษัทกNN&KY
จํากักดสู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิช า
การศึกษาครั้งนี้มุ่ งศึกรณี
กษาเฉพาะนั
“การพั
การพัศึกฒษาหลั
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภั
ฏ
ร
าไพพรรณี
เครื
่
อ
งมื
อ
ที
่
ใ
ช้
นการเก็
อมูลปครั้งนี้เป็นแบบสารวจความ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําใหน
ายน้ําพริบกรวบรวมข้
เห็4.0”
ดนางฟาแปรรู
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ักษณะเป็
ารวจแบบตรวจสอบรายการ
และแสดงความ
ของโรงเรีมียลนบ
านโปงน้ํานรอแบบส
น ตําบลโป
งน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวั(Check
ดจันทบุรlist)
ี
โดย พศวัต สุดขสบาย
คิดเห็นประกอบการตอบคาถาม โดยสร้างจากแนวคิ
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภันณเป็
าแปรรู
ที่ ฑ19
-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส
ารวจ
นเห็แบบตรวจสอบรายการ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 2 แบบสารวจความเข้โดย
าใจเกี
่ยวกั
บทธรรมชาติ
จักรกฤษณ
วิเชียรมงคลวิทยาศาสตร์ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางานของนักวิทยาศาสตร์
้ทางวิ
ทยาศาสตร์
และด้
านกิจการทางวิทยาศาสตร์
กรอบแนวคิการสื
ดการสืบ่อเสาะหาความรู
สารแบบปากตอปากอิ
เล็กทรอนิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ารโรงแรมในประเทศไทย
เป็นแบบตรวจสอบรายการ 3 ด้านของธุ
ได้รแกิก่จคเห็าปลีนกด้ประเภทบริ
วยกับข้อกความ
ไม่แน่ใจกับข้อความ และไม่เห็นด้วยกับข้อความ และ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
แสดงความคิดเห็นประกอบการตอบคาถาม จานวน 14 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
0.80 - 1.00 และ เมื่อนาแบบสารวมมาวิ
เคราะห์
บริษัท XYZ
จํากัดหาค่าความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (- Coeffcient) พบว่า
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85
โดย วัชรพล วงศจันทร
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บการปรั
ข้อมูบลปรุ
กับงกระบวนการเพื
กลุ่มที่ศึกษาโดยก
าหนดเวลาในการตอบแบบส
ารวจเป็
นเวลา 2 ชั่วโมง
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ่านคาตอบจากแบบสารวจอย่างละเอียด แล้วจัดกลุ่มคาตอบและแบ่งประเภทของความ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
เข้าใจของข้อมูลที่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติ
ถึงกความเข้
องวิทซยาศาสตร์
ศึกนษาครู
่มของ
รรมการซืา้อใจธรรมชาติ
และการตัดสินขใจของผู
ื้อที่มีตอผลิตขภัองนั
ณฑจกากต
กกของธุผูรกิ้วจิจชุัยมตรวจสอบกลุ
ชน
ความเข้าใจอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัจันงถึหวังสิดจั่งนทีทบุ
่ผู้วริจี ัยตีความ ความเข้าใจของนักศึกษาครูจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
โดย ชวนพบหมายถึ
เอี่ยวสานุ
1. ระดับเข้าใจชัดเจน (Informed)
ง นัรักกษศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อข้อคาถามถูกต้องและแสดง
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เหตุผลประกอบชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ระดับเข้าใจบางส่วน (Ambiguous)
หมายถึง นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อข้อคาถามถูกต้องแต่แสดง
โดย แสงจิตต ไตแสง
เหตุผลประกอบคลุมเครือ หรือนักศึสรรพสามิ
กษาแสดงความคิ
ดเห็โภคของคนไทย
นต่อข้อคาถามลักษณะไม่แน่ใจ แต่แสดงเหตุผลประกอบถูกต้อง
ตใหมกับการบริ
ตามหลักวิชาการ หรือนักศึกษาแสดงความคิ
โดยดอุเห็บนล ต่ไมอพขุ้มอคาถามถูกต้อง แต่ไม่แสดงเหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็น
3. ระดับไม่เข้าใจ (Uninformed)
หมายถึ่มงีผนัลตกอศึความต
กษาแสดงความคิ
เห็านนคต่าอปลีข้อก:คกรณี
าถามไม่
การสื่อสารทางการตลาดที
องการซื้อสินคา ดในร
ศึกษาถูกต้องและแสดง
ราน ซี่ อพนจากหลั
ีเฟรชมารทกในกรุ
งเทพมหานคร
เหตุผ ลประกอบคลุ ม เครือ คลาดเคลื
วิ ชาการ
หรือ ไม่ แ สดงเหตุผ ลประกอบการแสดงความคิ ดเห็น ต่ อ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ข้อคาถาม
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เกณฑ์การจาแนกความเข้
ใจของนั
ศึก้งษาครู
ออกเป็
น 3 กลุ่มนี้ ผู้วิจัยตําปรั
บมางานวิ
จัยของสุทธิดา จารัส
การทําานาอิ
นทรียแกบบดั
เดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอ
อําเภอปราสาท
และนฤมล ยุตาคม (2551) ที่ศึกษาเกี
่ยวกั
จังหวั
ดสุบรินแนวคิ
ทร ดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิชาเคมี
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
โดย ธันย ชัยทร

ผลการวิจัยนาเสนอ 2 ตอน ดังนี้
การวิเคราะห
ทางการเงิารวจความเข้
นของการลงทุนทําาใจเกี
สวนสละ
งหวัดจันทบุขรองวิ
ี ทยาศาสตร์ คือ นักศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู
้ตอบแบบส
่ยวกัในจั
บธรรมชาติ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ที่กาลังเรียนอยู่ในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 จานวน 67 คน จาแนกตามเพศ และระดับคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดแสดงในตาราง 1
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความเข้
าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
รายการ
จมานวน
(คน)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ
ศรีอยุธยา ครั
้งที่ 8

หนา
ร้อยละ
92.54
7.46
1.49
35.82
44.78
13.43
4.48

เพศ

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สิน62
คาประเภทช็อคโกแลต :
หญิง
กรณีชาย
ศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
5
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่เพื
ากษาเพิ
2.00
1 าแปรรูป
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
านโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้24
ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2.00ยนบ
– 2.50
โดย พศวัต สุขสบาย
2.51 – 3.00
30
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํ9
เพื่อการจั
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
า36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
3.01ดจํ–าณหน
3.50
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ไม่ระบุดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM)
3 กับผลประกอบการ
กรอบแนวคิ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลมลัีเพศหญิ
งก สันทัดงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงจานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 92.54
จากตาราง 1 นักศึกษาครู
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
และเพศชายจานวน 5 คนบริคิษดัทเป็XYZ
นร้อจํายละ
7.46 เมื่อวิเคราะห์ผลการเรียนโดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
กัด
พบว่า นักศึกษาครูที่มีผลการเรียนระดั
่ยสะสม 2.51 – 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 มีจานวนมากที่สุด คือ
โดย วับชคะแนนเฉลี
รพล วงศจันทร
30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78
ษาครูที่มีระดั่อลดความผิ
บคะแนนเฉลี
่ยสะสม 2.00บสิน–คาประเภทผลิ
2.50 มีจตานวนรองลงมา
คือ 24 คน
การปรันับกปรุศึงกกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
โคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
คิดเป็นร้อยละ35.82 และนักศึกษาครูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยวสะสม 3.01 – 3.50 มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43
โดยนร้ถิอรนัยละ
นท ทิ4.48
วาราตรี
ย คะแนนเฉลี่ยสะสมของตนเอง
ส่วนนักศึกษาครูจานวน 3 คน คิดเป็
ไม่วริทะบุ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ตอนที่ 2 ความเข้
จังหวัดจัานใจเกี
ทบุรี ่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ น าเสนอโดยรวม รายด้ า น และรายข้ อ
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2 โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
ผลการสอบถามความเข้
าใจเกีนํา่ยในการบริ
วกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์
ของนักศึกษาครู
โดยใช้แบบสารวจแนวคิด
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จาแนกออกเป็น 4 ประเด็นได้แก่ ความเข้าใจด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
โดย แสงจิตต ไตแสง
Knowledge) ความเข้าใจด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) ความเข้าใจด้านกระบวนการ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ทางานของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist’s
โดย อุบล work)
ไมพุม และความเข้าใจด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific enterprise)
โดยมีรายละเอียดดังนี้ การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
อัญชลี
เยาวราช
ตาราง 2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคโดยวามเข้
าใจเกี
่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จาแนกตามรายด้าน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติร้อตํยละของนั
าบลทมอ อํากเภอปราสาท
ศึกษาที่มีความเข้าใจระดับต่างๆ
จัรายด้
งหวัดสุารนินทร
เข้าใจชัดเจน
เข้าใจบางส่วน
ไม่เข้าใจ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
(Uninformed)
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุ(Informed)
สติ กรุงเทพมหานคร (Ambiguous)
ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
23.38
23.38
53.23
โดย ธันยKnowledge)
ชัยทร

ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทการวิ
างวิทเคราะห
ยาศาสตร์
(Scientific
inquiry)
56.72
ทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจังหวั
ดจันทบุรี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ด้านกระบวนการทางานของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist’s work)
98.51
ด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific enterprise)
76.12
ภาพรวมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
52.56

15.42
1.49
18.91
17.59

27.86
0.00
4.98
29.85

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาครูมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเข้าใจชัดเจนเป็นอันดับ
แรก คิดเป็นร้อยละ 52.56 รองลงมาอยู่ในระดับไม่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 29.85 และท้ายที่สุดอยู่ในระดับเข้าใจบางส่วน
คิดเป็นร้อยละ 17.59
เมื่อพิจารณาความเข้าใจแต่ละระดับ พบว่า นักศึกษาครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
รายด้ า นต่ า งๆ อยู่ ใ นระดั บ เข้ า ใจชั ด เจน เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ประเด็ น ด้ า นกระบวนการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นที่นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.51 รองลงมาเรียงลาดับจาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

มากไปน้อย คือประเด็นด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ นักศึกPROCEEDINGS
ษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 76.12 ประเด็นด้าน
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดั
ัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกเนืษาครู
มีความเข้าใจชั
ดเจนบชาติคิดวิจเป็
นร้อยละ
56.72 และประเด็นด้านความรู้
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัและงานประชุ
ดเจน คิดมวิเป็ชาการระดั
นร้อยละ
23.38
ตามล
บชาติ มหาวิ
ทยาลัยราชภั
ฏกลุาดั
มศรีอบยุธยา ครั้งที่ 8
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
สรุปผลและอภิปรายผล
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
นักศึกษาหลักสูตรครุแนวทางการศึ
ศาสตรบั
ณกฑิษาเพิ
ต สาขาวิ
ชาวิทดยาศาสตร์
แขนงวิ
ชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีความเข้าใจ
่มบชเคลื
องทางการจั
จําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยู่ในระดัของโรงเรี
บเข้าใจชั
แรกงน้คิํารดอเป็น นอําร้เภอโป
อยละงน้52.56
ยนบดาเจนเป็
นโปงน้ํานรออันนตํดัาบบลโป
ํารอน จังรองลงมาอยู
หวัดจันทบุรี ่ในระดับไม่เข้าใจ
คิดเป็นร้อยละ 29.85 และท้ายที่สุดอยู่ในระดั
เข้าตใจบางส่
โดยบพศวั
สุขสบายวน คิดเป็นร้อยละ 17.59
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผู
บริโภค
นณ
ที่ ฑ19
ธันวาคม
2560พบว่
เมื่อพิจารณารายประเด็นของธรรมชาติขตวัภัองวิ
ทเห็-ยาศาสตร์
า ประเด็
นด้านกระบวนการท
างานของ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
นักวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นที่นักศึกษาครูมีความเข้มหาวิ
าใจชั
เจนมากที
่สุดจังหวัคิดดจัเป็
ทยาลัดยราชภั
ฏรําไพพรรณี
นทบุนรี ร้ อยละ 98.51 ประเด็ นด้านกิจการทาง
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
วิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้ากรอบแนวคิ
ใจชัดเจนดคิการสื
ดเป็่อนสารแบบปากต
ร้อยละ 76.12
นด้กาสนการสื
บเสาะหาความรู
อปากอิประเด็
เล็กทรอนิ
(eWOM)
กับผลประกอบการ้ทางวิทยาศาสตร์
นั ก ศึ ก ษาครู มี ค วามเข้ า ใจชั ด เจน ของธุ
คิ ด เป็
56.72การโรงแรมในประเทศไทย
และประเด็ น ด้ า นความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ นั ก ศึ ก ษาครู มี
รกินจคร้าอปลียละ
กประเภทบริ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 23.38 ตามลาดับ
งเสบนทางการขนส
และ VRPTW
ึกษา ส่วนใหญ่เข้าใจ
จากการศึกษาความเข้การปรั
าใจเกีบปรุ่ยวกั
ธรรมชาติงขโดยใช
องวิทTSP
ยาศาสตร์
ในทุกมาประยุ
ประเด็กนตใชนักรณี
กศึกศษาครู
บริษัท XYZ จํากัด
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเข้าโดยใจชัวัชดรพล
เจนวงศ
เมืจ่อันพิทรจารณารายประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พบว่า
ประเด็นด้านกระบวนการทางานของนั
ทยาศาสตร์
เป็น่อประเด็
นทีดพลาดในการตรวจนั
่นักศึกษาครูมีคบวามเข้
าใจชัดเจนมากที
การปรักบวิปรุ
งกระบวนการเพื
ลดความผิ
สินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ ่สุด คิดเป็น
ยานยนต
กรณีศึกษานั:กบริ
ัท XYZมจํีคากัวามเข้
ด าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 76.12 ประเด็นด้าน
ร้อยละ 98.51 ประเด็นด้านกิจการทางวิ
ทยาศาสตร์
ศึกษษาครู
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 56.72 และประเด็นด้านความรู้
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้
จังหวัดาจัใจชั
นทบุดรเจน
ี คิดเป็นร้อยละ 23.38 ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมากจาก นักศึกษา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ทโดย
ยาศาสตร์
ชวนพบ เอีแขนงวิ
่ยวสานุรักชษาวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป ได้ รั บ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
การศึ
กษาบทบาทผู
ในการบริ
หารจัดรการเศรษฐกิ
ชน อําากัเภอพระนครศรี
ธยาทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์จากการจัดกิจกรรมของผู
้สอนในหลั
กสูนตํารในลั
กษณะบู
ณาการเนืจ้อชุมหาเข้
บธรรมชาติอขยุองวิ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นด้านกระบวนการทางานของนักวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นที่นักศึกษา
ตต ไตแสง
ครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจระดับเข้าใจชัดเจนโดยทัแสงจิ
้งนี้ อาจเนื
่องมาจากนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นการลงมือ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ปฏิบัติ เน้นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้การดูแลและแนะนาจากผู้สอนที่มีประสบการณ์และความรู้
โดย อุบล ไมพุม
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ประกอบกับการสื
นักศึ่อกสารทางการตลาดที
ษาเรียนรู้รายวิ่มชีผาเฉพาะด้
นทุกรายวิ
าตามโครงสร้
างหลั
ลตอความตอางการซื
้อสินคาชในร
านคาปลีก: กรณี
ศึกษากสู ตรจากการจั ด
กิจกรรมของผู้สอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
วกับงวิเทพมหานคร
ทยาศาสตร์ รวมถึงนักศึกษามีโอกาสเรียนรายวิชา 4001101
ราน ซีพีเฟรชมารเกีท่ ยในกรุ
ชลี เยาวราชานบังคับ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวทั้งสอง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาในกลุโดย่มวิอัชญาเฉพาะด้
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินทรียดวและเข้
ยวิธปี ลูกาขาใจธรรมชาติ
วตนเดี่ยวและ ข อ งวิ ท ยาศาสตร์
รายวิ ชาช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาครู มี ค วามรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั
บ วิ ท ยาศาสตร์
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบลล์จังและคณะ
(Bell et al., 2003) ที่พบว่า การจัดโปรแกรมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึก
หวัดสุรินทร
ปฏิบัติการกับนักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองมี
ผลท
ผู้เรียนมีพงษ
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในด้าน
โดย โสภิ
ตตาาให้
ประพฤทธิ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันนยด้ชัายนการสื
ทร บเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประเด็

สอดคล้องกับประเด็นด้านการทางานของนั
ทยาศาสตร์
ผลการวิ
ัยสะท้อในจันให้
การวิเคราะหกวิทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําจสวนสละ
งหวัเดห็จันนว่ทบุา รนัี กศึกษาครูส่วนใหญ่มีความ
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
เข้าใจระดับเข้าใจชัดเจน และเมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจระดับชัดเจนใน
ทุกข้อค าถามในประเด็นนี้ ยกเว้นข้อค าถามที่ 5 “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) มีล าดับขั้ นตอนที่
แน่นอนตายตัว” ที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจอยู่ระดับไม่เข้าใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาได้รับประสบการณ์
จากการจัดกิจกรรมของผู้สอนที่เน้นย้าลาดับขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้จากกิจกรรมที่
เน้นการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ดาเนินการอย่างเป็นลาดับขั้นตอนชัดเจน ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ที่
นักศึกษาได้รับตลอดการเรียนในหลักสูตรอาจส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิดา จารัส และนฤมล ยุตาคม (2551) ที่ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิ ท ยาศาสตร์ข องครู ผู้ส อนเคมี และพบว่ า ครู ผู้ส อนเคมี ส่ วนใหญ่ เ ข้า ใจว่ า การทางานทางวิ ทยาศาสตร์ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยมีลาดับขั้นตอนการทางานทีละขั้นอย่างชัดเจน ไม่สามารถดาเนินการ
ข้ามขั้นตอนได้
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ประเด็นด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์
เป็นด้านหนึ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจชัดเจน ซึ่งนักศึกษา
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
สามารถตอบคาถามและอธิ
ผลประกอบการตอบค
ต้อง โดยนั
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็จาถามถู
พระนางเจารํกาไพพรรณี
ครบ 113 ก
ป ศึกษาเข้าใจและอธิบายว่า
บทความวิจบัยายเหตุ
(ภาคบรรยาย)
หนวิาทยาศาสตร์
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
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ฏ
กลุ
ม
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นประเทศไทย
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ประเด็นด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะข้
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พัฒนาไปเป็นกฎได้ ซึ่งสะท้
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ชวนพบ
เอี่ยเวสานุ
รักษ
ารจัดดเผย
การเศรษฐกิ
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วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน และสามารถนาไปสูก่ ารพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมได้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
โดย แสงจิตต ไตแสง
กับข้อค้นพบของขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ (2552) ที่แสดงว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เช่น โดย
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ลตอความตอกงการซื
้อสินคความเข้
า ในราานคใจเกี
าปลี่ยก:วกั
กรณี
ศึกษา ของวิทยาศาสตร์ระดับ
เข้าใจชัดเจน แต่เมื่อพิจารณารายประเด็
พบว่งเทพมหานคร
านักศึกษายังไม่เข้าใจหลายประเด็น ดังนั้น ผู้สอนจึงควรให้ความสาคัญกับ
ราน ซีพีเฟรชมารทนในกรุ
โดย อัรญณาการธรรมชาติ
ชลี เยาวราช
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบู
ของวิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้
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เ
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ลูกขและสามารถสรุ
าวตนเดี่ยวและ ปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
อย่างเปิดเผย (Explicit Instruction) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จังไหวัด้ ดสุรินทร

เอกสารอ้างอิง

โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

กาญจนา มหาลี และชาตรี ฝ่ายคาตา. (2553). ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
การวิเคราะห
าสวนสละ
ในจังหวัดจั. น16(5):
ทบุรี 795-809.
วารสารสงขลานคริ
นทร์ทางการเงิ
ฉบับสันงของการลงทุ
คมศาสตร์นแทํละมนุ
ษยศาสตร์
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์. (2552). การพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนิสิตครูสาขาการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตร
การผลิตครู 5 ปี: การศึกษาระยะยาว. รายงานการวิจัย เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, สุนันท์ สังข์อ่อง, และสมาน แก้วไวยุทธ. (2550). การพัฒนาการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
เพื่อศึกษาแนวคิดและวิ ธีการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์. 13(4): 513-523.
พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ และชาตรี ฝ่ายคาตา. (2554). ทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.). วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 17(5): 223-254.

95

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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“การพั
การพั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
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ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอ(สาขาสั
น ตําบลโปงงคมศาสตร์
น้ํารอน อําเภอโป
งน้ํารอ133-145.
น จังหวัดจันทบุรี
พศวัต สุขสบาย
สุรยศ ทรัพย์ประกอบ. (2553). ความเข้าโดย
ใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตรการ
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
าแปรรู
ป ตามความต.องการของผูบริโภค
นณ
ทีมหาวิ
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
นวาคม
ผลิตครู 5 ปี. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบั
ณมสิฑิรติรําตวัภัไพพรรณ
ทธัยาลั
ย2560
เกษตรศาสตร์
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
สุทธิดา จารัส และนฤมล ยุตาคม. (2551).โดยความเข้
าใจและการสอนธรรมชาติ
ขรองวิ
มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุ
ี ทยาศาสตร์ในเรื่องโครงสร้างอะตอม
จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ของครูผู้สอนวิชาเคมี. วิกรอบแนวคิ
ทยาสารเกษตรศาสตร์
(สาขาสั
งคมศาสตร์
. 29 (3):กับ228-239.
ดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิกส)(eWOM)
ผลประกอบการ
รกิจคาปลีกประเภทบริ
American Association for theของธุAdvancement
ofการโรงแรมในประเทศไทย
Science (AAAS). (1993). Benchmarks for Science
บัลลังก สันทัดPress.
Literacy. New York: OxfordโดยUniversity
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
Bell, R., Blair, L., Crawford, บริB.A.,
and Lederman, N.G. (2003). Just do it? Impact of a Science
ษัท XYZ จํากัด
Apprenticeship Program on
โดยHigh
วัชรพลSchool
วงศจันทรStudents’ Understandings of the Nature of Science
and Scientific Inquiry.การปรั
Journal
of Research
in Science
Teaching.
487-509.
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคา40(5):
ประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

96

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
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ศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
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the Faculty ofกรณีCommunication
โดย พิชญณี ตีรณากรณ Arts, Rambhai Barni Rajabhat University
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ตํ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
บทคัจัดางหวับลมาบไพ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
รี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
กิจคาปลีเกพืประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
การวิจัยครั้งนี้มีวของธุ
ัตถุปรระสงค์
่อ 1) ศึกกษาทั
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โดย วัชรพล
วงศจันทร่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ประชากรที
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
พรรณี จานวน 494 คน โดยใช้
การค
ยานยนต
กรณีานวณหาขนาดกลุ
ศึกษา : บริษัท XYZ จํ่มาตักัดวอย่างที่มีความเชื่อถือได้ 95% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 222 คน
และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
โดย ถิรนันท ทิว(Purposive
าราตรีวิทย sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษา คณะนิเทศ
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ฑจากตนกกของธุ
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ฏราไพพรรณี
ระดับปริดญ
ที่กาลัรกิงจศึชุกมษาอยู
จังหวัดจันทบุรี
เคยใช้โปรแกรม Facebook Liveโดยเท่ชวนพบ
านั้น เครื
งมือรทีัก่ษใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
เอี่ย่อวสานุ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่การศึ
าเฉลี
่ย ผลการวิ
จัยพบว่หาารจั1)ดนัการเศรษฐกิ
กศึกษามีจชุทมัศชนนคติ
ต่อโปรแกรมอยุFacebook
Live ในเชิงบวก โดย
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อําเภอพระนครศรี
ธยา
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นั ก ศึ ก ษามี ทั ศ นคติ ว่ า โปรแกรม Facebook Live สามารถถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวได้ แ บบทั น ที ทั น ใด (Real time) มากที่ สุ ด
โดย แสงจิตต ไตแสง
รองลงมาคือ โปรแกรม Facebook Live ท าให้ สามารถพู ดคุ ยกั บ ผู้อื่ นได้ อย่ างอิ สระ โปรแกรม Facebook Live ทาให้
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็
โดย อุบล ไมพุม ว โปรแกรม Facebook Live ใช้กระจายข่าวสารไปสู่คนจานวนมาก และ
โปรแกรม Facebook Liveการสื
ช่ว่อยสร้
างความสุขและความบั
นเทิ
งให้แ้อก่สินนคักาศึในร
กษา
บศแต่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
องการซื
านคตามล
าปลีก: าดั
กรณี
ึกษานักศึกษามีทัศนคติว่าโปรแกรม
ฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
Facebook Live ทาให้ได้เรรีายนนรูซีพ้แีเละพั
ฒนาทั
กษะในด้
านต่างๆ น้อยที่สุด 2) นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook
โดย อัญชลี เยาวราช
Live ดังนี้ นักศึกษาใช้โปรแกรม
Facebook Live 1–3 ครั้ง/สัปดาห์ นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live แต่ละครั้งเป็น
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ระยะเวลา 15–30 นาที การทํ
นั ก ศึากนาอิ
ษาใช้
Facebook
Live ในช่ ว งเวลา
18.01–24.00
นทรียโ ปรแกรม
แบบดั้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท น. นั ก ศึ ก ษาใช้ โ ปรแกรม
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
Facebook Live ที่บ้าน และนักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็นผู้ชมการถ่ายทอดสด และ 3) นักศึกษาใช้
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ประโยชน์ จ ากโปรแกรม Facebook
Live ในระดั บ มาก โดยนั ก ศึ ก ษาใช้ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวในชี วิ ต ประจ าวั น มากที่ สุ ด
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
รองลงมาคือ ใช้ติดตามข่าวสาร ความเคลื
โดย ธันย ่อชัยนไหวต่
ทร างๆ ใช้พูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จัก ใช้ติดตามดารา นักแสดง นักร้อง ที่ชื่น

ชอบ และใช้เพื่อขายสินค้าหรื
การทางการเงิ
ตามลาดั
บ แต่นักศึนกทํษาใช้
เพื่อในจั
ฟังการบรรยายการเรี
ยนการสอน น้อยที่สุด
การวิอเบริ
คราะห
นของการลงทุ
าสวนสละ
งหวัดจันทบุรี
คาสาคัญ: ทัศนคติ, พฤติกรรม, โปรแกรม
โดย ดวงรัตFacebook
น สวัสดิ์มงคล Live

Abstract
The objectives of the study were 1) to examine the attitude on Facebook Live of Rambhai Barni
Rajabhat University, School of Communications Arts students 2) to study the user behavior on Facebook
Live of Rambhai Barni Rajabhat University School of Communications Arts student, and 3) to examine the
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benefit of using Facebook Live of Rambhai BarniPROCEEDINGS
Rajabhat University School of Communications Arts
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
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พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
บทนา
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อการศึ
สารโทรคมนาคมมี
ความทัหนารจั
สมัดยการเศรษฐกิ
มากขึ้น อัจนชุมเกิชนดจากความเจริ
ญอก้ยุาธวหน้
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ทาให้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการสื่อสารเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ได้เข้ามาลดอุปสรรคต่างๆ ใน
ตต ไตแสง
การสื่อสารจนแทบจะทั้งหมด โดยเฉพาะอย่โดย
างยิแสงจิ
่งอุปสรรคในเรื
่องของเวลาและระยะทาง ทาให้ปัจจุบันมนุษย์จึงต้องยอมรับ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งโดย
ในการด
ารงชี
อุบล ไม
พุม วิต คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเครือข่ ายอินเทอร์เน็ตได้เข้า มามี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัการสื
นของผู
้คนทุกเพศทุ่มกีผวัลตย อไม่ความต
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สื่อสารแบบ Interactive และนั บเป็รนานเทคโนโลยี
่ อสารที่จะนาผู้ค นในทั่ วทุก มุม โลกเข้า ไปสู่การสื่ อสารแบบไร้
โดย อัญชลี เยาวราช
พรมแดน ปัจจุบันเวิลด์ไวด์เว็บเป็นแหล่
งรวมข้อมูลข่าวสารของอินเทอร์เน็ตที่รวมเอาข้อมูลของระบบเครือข่ายทั่วโลกเข้าไว้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่การทํ
ที่สุดานาอิ
ที่ผนู้ใช้ทรีอยินแเทอร์
เน็มตของกลุ
จะสามารถค้
นหาข้อมูลทีตํ่ตา้อบลทมอ
งการได้
โดยข้อมูลที่อยู่ในเว็บจะมี
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มเกษตรกรรมธรรมชาติ
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จั
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ด
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ลักษณะของตัวอักษรต่างๆ ข้อความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและ VDO เป็นต้น ส่วนโปรแกรมที่มีการเชื่อมต่อกับ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ
้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมที่มี
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
การเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ ตในด้านต่างๆโดย
มีคธัวามเฉพาะเจาะจงมากยิ
่งขึ้น สามารถอานวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้
นย ชัยทร

โปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรมสนทนา
อมูล ในจั
(Search
Engine)
โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง
การวิเคราะหท(Chat)
างการเงินโปรแกรมค้
ของการลงทุนนทํหาข้
าสวนสละ
งหวัดจันทบุ
รี
และโปรแกรมเล่นเกมส์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็โดย
ต (Game
ดวงรัตน online)
สวัสดิ์มงคลเป็นต้น และโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุ บัน
คือ โปรแกรมสนทนา (Chat) ที่สามารถถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ในอดีตโปรแกรมสนทนา (Chat) ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตนั้น จะเป็นเพียงการสนทนาด้วยข้อความที่เป็น เพียงตัวอักษรเพียงเท่านั้น เช่น โปรแกรม PIRCH และโปรแกรม
ICQ เป็นต้น จากนั้นเทคโนโลยีก็ได้พั ฒนาขึ้นอย่ างต่อเนื่องทาให้ เกิด โปรแกรมใหม่ๆ มากมาย เช่น โปรแกรม MSN
Messenger โปรแกรม Yahoo! Messenger และโปรแกรม Skype เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมใหม่เหล่านี้ได้มีการพัฒนาขึ้นในอีก
ในระดับหนึ่งทาให้โปรแกรมสนทนา (Chat) สามารถใส่รูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปของตัวผู้ใช้เอง รูปรถ รูปสัตว์ เป็นต้น ทาให้คู่
ที่สนทนาผ่านโปรแกรมสนทนา (Chat) สามารถเห็นรูปที่เราโชว์อยู่ การใช้ Icon Emotion แสดงอารมณ์ต่างๆ ทาให้คู่สนทนา
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วิชาการระดั
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มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
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สารบัญ (ตอ)

รู้ถึงอารมณ์ของผู้ใช้ได้ อีกทั้งยังสามารถพูดคุยด้วยเสี
ยงจริงของผู้ใช้โปรแกรมผ่านไมโครโฟนทาให้คู่สนทนาสามารถได้ยินเสียง
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ของผู้ใช้ได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้
องการของผู
้ใช้โปรแกรมได้
นอย่าครบ
งดี113 ป
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจเาป็
รําไพพรรณี
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
แต่ในปัจจุบันโปรแกรมสนทนา (Chat) ได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถตอบสนองต่อ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินน
คาเทอร์
ในล็อคจ
าประเภทช็
อคโกแลต่ส: ุดและได้รับความนิยมมากที่ สุด
ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมสนทนา
(Chat) ผ่านทางอิ
เน็าตยได้สินสคมบู
รณ์แบบมากที
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒรณากรณ
นางานวิ่อจงราวหรื
ัยและนวั
กรรม
คือ โปรแกรม Facebook Live ทีโดย
่ส“การพั
ามารถถ่
อเหตุตการณ์
ต่างๆ ให้ผู้อื่นได้รับชมได้ โปรแกรม Facebook
พิชญณี าตียทอดสดเรื
Live เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ
Facebook
าการ
ายทอดสด”
งราวต่
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหน“ถ่
ายน้
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟเรืา่อแปรรู
ป างๆ ผ่านทาง Facebook โดยผู้ที่เป็น
เพืกษาเพิ
่อขัที่มบ่สชามารถท
เคลื
่อนประเทศไทย
ยนบานโปงน้ของFacebook
ํารอน ตําบลโปงน้ํารอสามารถร่
น อําเภอโปวงน้มชมการถ่
ํารอน จังหวัาดยทอดสดนี
จันทบุรี
เพื่อนของผู้ ใช้งานหรือผู้ทของโรงเรี
ี่ติดตามเพจใดๆ
้ไปพร้อมๆ กัน ได้ นอกจากนี้
โดย พศวัต สุขสบาย
โปรแกรม Facebook Liveแนวทางในการพั
ยังสามารถถ่ฒนาผลิ
ายทอดเรื
บบ
Real-time content และสร้าง content ได้หลากหลาย
ตวัภันณที่ ฑ19่อเห็งราวได้
าแแปรรู
-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
สิริรําไพพรรณ
ยรติ
( มอํี า36)
(อาคาร
ผ่านวิดีโอ ซึ่งโปรแกรม Facebook
งมานได้
อยย่นวัาอาคารเฉลิ
ยฯงแค่
Smartphone
สามารถจั
ดรายการสดได้ทุกที่ทุก
เพื่อการจัดจํLive
าณหนหอประชุ
ายใช้ของโรงเรี
ดงสะดวก
มาบไผมพระเกี
ตําเพี
บลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันก็ทบุ
รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
เวลา และโปรแกรม Facebook Live ยังถือเป็นการสื่อสารแบบ two ways communication เพราะขณะที่จัดรายการผู้ชม
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
สามารถ feedback ผ่าน comment
ทันทีโดยการพิ
มพ์ แสดงความคิดเห็นให้ผู้ถ่ายทอดสดเห็นข้อความได้ทันที
ของธุรกิจคาปลีได้
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
ในปัจจุบันโปรแกรม Facebook
โดย บัลลังกLive
สันทัดมีขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในยุคปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึง
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW
มาประยุ
กตใชมีกรณี
กันและกันได้อย่างสะดวกง่ายดายเป็นสาคัญ เนื่องจากโปรแกรม
Facebook
Live
จุดเด่ศึกนษาและข้อดีหลายประการ เช่น การ
บริษัท XYZ จํากัด
ถ่ายทอดสด การพิมพ์สนทนา ช่วโดย
ยให้วัชปรพล
ระหยั
าใช้จ่ายที่จะต้องเสียในการเดินทาง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความ
วงศดจเวลาและลดค่
ันทร
คิดเห็น การฝึกฝนภาษาต่าการปรั
งประเทศ
รวมถึงทาให้่อคลดความผิ
นพิการอย่
างคนใบ้สามารถสนทนาผ่
านภาษามื
บปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟอได้อย่างง่ายดาย ทาให้พ่อ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
แม่ลูก ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหาย หัวหน้ากับลูกน้องที่อยู่ห่ างไกลคนละมุมโลก ได้สนทนาใกล้ชิ ดกันด้วยความสะดวก
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ด้
ว
ยเหตุ
ผู้วิจัยจึงดสนใจที
่จะศึ
นคติ
และพฤติ
โปรแกรม Facebook
พฤติกรรมการซืน้อี้ และการตั
สินใจของผู
ซื้อกที่มษาเรื
ีตอผลิ่อตงภัณ“ทั
ฑจศากต
นกกของธุ
รกิจกชุมรรมการใช้
ชน
Live ของนักศึกษา คณะนิเจัทศศาสตร์
ทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี” เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ และการใช้
งหวัดจันทบุรมหาวิ
ี
โดย
ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ของนั
กศึกรษาักษคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย แสงจิตต ไตแสง
ตใหมกดัับงการบริ
การวิจัยครั้งนี้มีวสรรพสามิ
ัตถุประสงค์
นี้ 1)โภคของคนไทย
เพื่อศึกษาทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศ
โดย อุบล ไมพุม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัรฏานราไพพรรณี
เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา
ซีพีเฟรชมารทและ
ในกรุง3)เทพมหานคร
โดย อัฏญรชลี
เยาวราช
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั
าไพพรรณี
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิ
จังหวัดสุจรัยินทร
โดยงปริ
โสภิมตาณ
ตา ประพฤทธิ
พงษ
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิ
(Quantitative
Research) มุ่งศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เขตดุสฏติ รกรุ
งเทพมหานคร
Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั
าไพพรรณี
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
โดย ธันย ชัยทร

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จานวน 494 คน โดยใช้การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่ อถือ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ได้ 95% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง โดย
222ดวงรั
คนตและใช้
ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะ
น สวัสดิว์มิธงคล
เจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ภาคปกติ
ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2559 และเคยใช้โปรแกรม Facebook Live เท่านั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี สาขาวิชา และรายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 พฤติกรรมการ
ใช้ โปรแกรม Facebook Live ของนั ก ศึก ษา คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏร าไพพรรณี ตอนที่ 3 ทั ศนคติ ต่ อ
โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ตอนที่ 4 การใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อ
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19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)

โปรแกรม Facebook Live ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้PROCEEDINGS
วยตนเองและทีมงานของผู้วิจัย โดยทาการแจกแบบสอบถามไป
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่อ่ม
งในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารํบ
าไพพรรณี
ครบ 113อปมูลประมาณ 15 วัน หลังจากนั
ยังกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กาหนดไว้
ในการเลื
ตัวอย่าางยวัโดยใช้
เวลาในการเก็
รวบรวมข้
บทความวิ
จัยอกกลุ
(ภาคบรรยาย)
หนา ้น
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งจะทาการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ค่าเฉลี่ย โดยนาเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี
่ เพื่ออธิจําบกัายข้
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY
ด อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย กพิรรมการใช้
ชญณี ตีรณากรณ
ชั้น ปี สาขาวิ ชา และรายได้ ต่อ เดื อ น 2. พฤติ
โ ปรแกรม
Facebook
Live ของนั ก ศึก ษา คณะนิ เ ทศศาสตร์
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรูเทศศาสตร์
ป
เพื่อขับFacebook
เคลื่อนประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 3. ทัศนคติต่อโปรแกรม
Live ของนักศึก4.0”
ษา คณะนิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ราไพพรรณี และ 4. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
โดย พศวัตFacebook
สุขสบาย Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ราไพพรรณี
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ผลการวิจัย
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
กิจคาปลีเป็กประเภทบริ
1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าของธุ
งส่วรนใหญ่
นเพศหญิกงารโรงแรมในประเทศไทย
รองลงมาคือเพศชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 19-20 ปี
โดย บัลลังก สันทัด
รองลงมาคืออายุ 21-22 ปี และอายุตการปรั
่ากว่าบปรุ19งเสปีนทางการขนส
ตามลาดับงโดยใช
และกลุ
่มตัวอย่างที่มีอายุ 23 ปีขึ้นไปมีจานวนน้อยที่สุด กลุ่ม
TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 รองลงมาคื
บริษัท XYZ จํอาชักั้นด ปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 มี
โดย วั่ใชนสาขาวิ
รพล วงศชจาการสื
ันทร ่อสารมวลชน รองลงมาคือการสื่อสารบูรณาการ และกลุ่ม
จานวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
สองภาษามีจานวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 3,000
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
บาท รองลงมาคือ 3,000-6,000 บาท และ โดย
6,001-9,000
บาทวิทตามล
ถิรนันท ทิวาราตรี
ย าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 12,001 บาทขึ้นไปมี
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จานวนน้อยที่สุด
จังหวัดจันทบุรี
2. พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook
Live กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Facebook Live 1–3 ครั้ง/
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
สัปดาห์ รองลงมาคือ 4–6 ครั้ง/สัปดาห์
กวัน นตามล
าดับหารจั
และกลุ
่มตัวอย่จชุามงทีชน่ใช้อํโาปรแกรม
Facebook
นานๆ ครั้ง มี
การศึและทุ
กษาบทบาทผู
ําในการบริ
ดการเศรษฐกิ
เภอพระนครศรี
อยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
จานวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Facebook Live แต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 15–30 นาที รองลงมาคือน้อย
แสงจิตต ไตแสง
กว่า 15 นาที และ 31-60 นาที ตามลาดับ โดย
และกลุ
่มตัวอย่างที่ ใช้ โปรแกรม Facebook Live แต่ ละครั้งเป็นระยะเวลา
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
มากกว่า 60 นาที มีจานวนน้อยที่สุด กลุ่มตัโดย
วอย่อุาบงส่
วนใหญ่
ล ไม
พุม ใช้โปรแกรม Facebook Live ในช่วงเวลา 18.01–24.00 น.
รองลงมาคือ 12.01–18.00 น. และ 00.01–06.00
น. ตามล
าดัอบความต
และกลุ
่มตั้อวสิอย่
โปรแกรม
Live ในช่วง
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลต
องการซื
นคาา งที
ในร่ใาช้นค
าปลีก: กรณีFacebook
ศึกษา
รา่สน ุดซีพกลุ
ีเฟรชมาร
ท ในกรุ
เวลา 06.01–12.00 น. มีจานวนน้อยที
่มตัวอย่
างส่วงเทพมหานคร
นใหญ่ใช้ โปรแกรม Facebook Live ที่ บ้าน รองลงมาคือหอพัก
โดย อัญชลี เยาวราช
และมหาวิทยาลัย และกลุ่มตัวอย่างใช้การวิ
โปรแกรม
Facebook Live ที่ร้านอินเทอร์เน็ตมีจานวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็การทํ
นผู้ชามการถ่
อเป็นทั้งผู้ถ่ายทอดสดและผู
้ชมการถ่ายทอดสด และ
นาอินทรีายยทอดสด
แบบดั้งเดิม รองลงมาคื
ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็นผู้ถ่ายทอดสด มีจานวนน้อยที่สุด
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
3. ทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook
Live กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ในเชิงบวก โดย
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่าโปรแกรม Facebook
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้แบบทันทีทันใด (Real time) มากที่สุด
โดย ธัLive
นย ชัยทร

รองลงมาคือ โปรแกรม Facebook การวิ
Liveเคราะห
ทาให้ทางการเงิ
สามารถพู
ดคุยกับนผูทํ้อาสวนสละ
ื่นได้อย่าในจั
งอิงสหวัระ,
โปรแกรม
Facebook Live ทาให้
นของการลงทุ
ดจันทบุ
รี
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็
, โปรแกรม
Live ใช้กระจายข่าวสารไปสู่คนจานวนมาก และ
โดย วดวงรั
ตน สวัสดิ์มFacebook
งคล
โปรแกรม Facebook Live ช่วยสร้างความสุขและความบันเทิงให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่า
โปรแกรม Facebook Live ทาให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ น้อยที่สุด
4. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างใช้ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจาวัน มากที่สุด รองลงมาคือ ใช้ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ต่างๆ, ใช้พูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จัก, ใช้ติดตามดารา นักแสดง นักร้อง ที่ชื่นชอบ และใช้เพื่อขายสินค้าหรือบริการ ตามลาดับ
และกลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อฟังการบรรยายการเรียนการสอน น้อยที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
5. ข้อเสนอแนะต่อโปรแกรม Facebook
Live กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะต่อโปรแกรม Facebook Live ดังนี้ ควร
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

จะมีการจัดอันดับบทความวิ
การถ่ายทอดสดที
่นเนื่า่องในวโรกาสคล
สนใจ อยากให้
ระบบในการถ่
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจาารํยทอดสดมี
าไพพรรณี ครบ 113ภปาพที่คมชัดมากขึ้น และอยากให้
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา มีระบบการ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
คัดกรองการถ่ายทอดสดที่ไม่เหมาะสม

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
อภิปรายผลการวิจัย
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําของนั
หนายน้กําพริ
เห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรู
ป
เพืกษาเพิ
่อFacebook
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
1. พฤติกรรมการใช้
โปรแกรม
Live
ศึกกษา
คณะนิ
เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
นักศึกษาใช้โปรแกรม FacebookโดยLive
ครั้ง/สัปดาห์ นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live แต่ละครั้งเป็นระยะเวลา
พศวั1–3
ต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตLive
าแปรรู
ป ตามความตองการของผู
ภค โปรแกรม Facebook Live ที่
15–30 นาที นักศึกษาใช้โปรแกรม
Facebook
น. นักศึบกริโษาใช้
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็ในช่
-ด20นางฟ
ธัวนงเวลา
วาคม
256018.01–24.00
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุบรี แนวคิดและทฤษฎีของสุรพงษ์
บ้าน และนักศึกษาใช้โปรแกรม FacebookมหาวิLive
โดยเป็
นผู้ชมการถ่
สอดคล้องกั
ทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุารยทอดสด
ี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
โสธนะเสถียร (2533) กล่ากรอบแนวคิ
วว่า พฤติดการสื
กรรม่อสารแบบปากต
คือ การกระท
า หรื
พฤติกสกรรมใดๆ
วนใหญ่เป็นการแสดงออกของ
อปากอิ
เล็กอทรอนิ
(eWOM) กัของคนเราส่
บผลประกอบการ
ของธุรกิจคา้เปลี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
บุคคล โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรู
ละทั
ศนคติของบุ
คคล เกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปิดรับสื่อ และความแตกต่างในการ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
แปลความสารที่ตนเองได้รับ จึ งก่อ ให้ เกิด ประสบการณ์ สั่งสมที่ แตกต่า งกั น อั นจะมีผ ลกระทบต่ อพฤติก รรมของบุ คคล
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
พฤติกรรม (Practice) การกระท
าหรืจํอาพฤติ
บริษัท XYZ
กัด กรรมใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุ คคลโดยมีพื้นฐานที่มาจาก
โดย วัชรพล วงศ
จันทร
ความรู้และทัศนคติของบุคคล ซึ่งความแตกต่
างของความรู
้และทัศนคติเกิดจากความแตกต่างในเรื่องการเปิดรับสื่อและความ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
พลาดในการตรวจนั
สินคาประเภทผลิสตั่งสมที
โคมไฟ่แตกต่างกัน อันมีผลกระทบ
แตกต่างกันในการแปลความหมายของสารที่ตนเองได้รับ สิด่งเหล่
านี้ทาให้เกิดบประสบการณ์
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยทั่วไปการใช้
สารเพืวิท่อยโน้มน้าวพฤติกรรมนั้นมีวิธีการดังนี้ 1. การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotion
โดย ถิรนักนารสื
ท ทิว่อาราตรี
้อและการตัดดตามไม่
สินใจของผู
ที่มีตอผลิตภัอณเสีฑยจงากต
กกของธุนรกิอกเห็
จชุมชน
Arousal) เพื่อให้เกิดความตืพฤติ
่นเต้กรรมการซื
นเร้าใจในการติ
ว่าด้ซวื้อยภาพหรื
2.นการเห็
นใจ (Empathy) ด้วยการแสดง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ความอ่อนโยน เสียสละ และความกรุณาปราณี ยอมแพ้เพื่อความเป็นพระ ก็อาจโน้มน้าวใจผู้คนให้ยอมรับได้ 3. การสร้าง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
แบบอย่างขึ้น ในใจ (Internalized
Norms)
เป็นการสร้
งมาตรฐานอย่
่งขึ้นเพื่อให้อยุมธาตรฐานนั
้นปลูกศรัทธาและเป็น
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัดาการเศรษฐกิ
จชุมชนาอํงหนึ
าเภอพระนครศรี
ยา
งหวัดบพระนครศรี
ธยา รางวัล (Reward) เช่น การลด แลก แจก แถม ในการโฆษณาเพื่อเป็นการจูง
ตัวอย่างแก่ผู้รับสารที่จะต้อจังปฏิ
ัติตาม 4.อยุการให้
โดย แสงจิตตจัยไตพฤติ
แสง กรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
ใจให้เลือกซื้อสินค้ายี่ห้อนั้นๆ และผลการวิ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ประเด็
นที่ว่านักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็นผู้ชมการถ่ายทอดสด สอดคล้อง
โดย อุบล ไมพุม
กับแนวคิด และทฤษฎี ของครอนบาช
(Cronbach,
ได้ อธิ้อบสินายพฤติ
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอ1963)
ความตองการซื
คา ในรากนครรมของบุ
าปลีก: กรณีคศคลเกิ
ึกษา ด ขึ้น เพราะองค์ ป ระกอบ 7
น ซีพีเฟรชมาร
ในกรุ
งเทพมหานคร
ประการต่อไปนี้ 1. ความมุร่งาหมาย
(Goal)ท เป็
นความต้
องการหรือวัตถุประสงค์ที่ทาให้เกิดกิจกรรม คนเราต้องทากิจกรรมเพื่อ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
สนองความต้องการที่เ กิดขึ้ น กิ จกรรมบางอย่ างก็ ให้ค วามพอใจหรือ สนองความต้องการได้ ทันที แต่ความต้ องการหรื อ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
วัตถุประสงค์บางอย่างก็ต้อการทํ
งใช้าเนาอิ
วลานานจึ
งจะสามารถบรรลุ
ความต้องการตํคนเราจะมี
ความต้องการหลายๆ อย่างในเวลา
นทรียแบบดั
้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ อําเภอปราสาท
งหวัดสุรินทร
เดียวกัน และมักจะต้องเลือจักสนองตอบความต้
องการที่รีบด่วนก่อน และสนองความต้องการที่ห่างออกไปในภายหลัง 2. ความ
ตา ประพฤทธิ
พงษ
พร้อม (Readiness) หมายถึง ระดัโดย
บวุโสภิ
ฒิภตาวะหรื
อความสามารถที
่จาเป็นในการทากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ คนเราไม่
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สามารถตอบสนองความต้องการได้
หมดทุกอย่าง ความต้องการบางอย่างอยู่นอกเหนือความสามารถของเขา 3. สถานการณ์
โดย ธันย ชัยทร

(Situation) เป็นเหตุการณ์การวิ
ที่เปิเดคราะห
โอกาสให้
เลือกทากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ 4. การแปลความหมาย (Interpretation)
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ก่อนที่คนเราจะทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ
โดย ดวงรั่งตลงไป
น สวัสเขาจะต้
ดิ์มงคล องพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแล้วตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดว่าจะ
ให้ความพอใจมากที่สุด 5. การตอบสนอง (Response) เป็นการทากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ โดยวิธีการที่ได้เลือกแล้ว
ในขั้นการแปลความหมาย 6. ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลจากการกระทา
นั้น ผลที่ได้รับอาจตรงตามที่คิดไว้ (Confirm) หรืออาจตรงกันข้ามกับความคาดหมาย (Contradict) ก็ได้ และ 7. ปฏิกิริยาต่อ
ความผิดหวัง (Reaction to Thrashing) หากคนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้ ก็กล่าวได้ว่าเขาประสบกันความผิดหวัง
ในกรณีเช่นนี้เขาอาจจะย้อนจนกลับไปแปลความหมายเสียใหม่ และเลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้ นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ว่า
นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live ที่บ้าน และนักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็นผู้ชมการถ่ายทอดสด ยัง
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สารบัญ (ตอ)

สอดคล้องกับงานวิจัยของปรเมศวร์ รัมยากูร (2546) ได้ศึกPROCEEDINGS
ษาเรื่องพฤติกรรมการสื่ อสาร ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์ จาก
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนืย
่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจผลการวิ
ารําไพพรรณี จ
ครบัย113
ป า 1. ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัหน
บริการกระดานข่าวผ่านระบบเวิ
ลด์ไวด์เว็จบัยของวั
รุ่นในเขตกรุ
งเทพมหานคร
พบว่
วอย่าาง
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี เป็นนิสิต และนักศึกษา 2. ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีปริมาณการใช้กระดานข่าวในระดับ ต่า ใช้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กระดานข่าวที่บ้าน นิยมเข้าเว็บไซต์ปกรณี
ระเภทบั
และมัจํกากัเข้ด าไปอ่านกระทู้ในกระดานข่าวเพียงอย่างเดียว โดยเว็บไซต์
ศึกษา บรินษเทิัท งNN&KY
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ณี ตีกรณากรณ
www.pantip.com เป็นเว็บไซต์ที่กลุ่มตัวอย่โดย
างเข้พิชาญไปใช้
ระดานข่าวมากที
่สุด 3. ตปริกรรม
มาณการใช้กระดานข่าวมีความสัมพันธ์
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรูปจากกระดานข่าว 5. ทัศนคติที่
่อขับเคลื
นประเทศไทย
4.0”
กับทัศนคติที่มีต่อกระดานข่าว 4. ปริมาณการใช้เพื
กระดานข่
าวมี่อความสั
มพันธ์กับการใช้
ประโยชน์
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มีต่อกระดานข่าวมีความสัมพันธ์กับการใช้ปโดย
ระโยชน์
าว 6. ทัศนคติที่มีต่อกระดานข่าวสามารถอธิบายการใช้
พศวัตจสุากกระดานข่
ขสบาย
าแปรรู
ประโยชน์จากกระดานข่าวได้ดีที่สุด แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวัทดยาลั
จันทบุยรราชภั
ี
2. ทั ศ นคติ ต่อ โปรแกรม Facebook Liveมหาวิ
ของนั
ศึ กฏรํษา
คณะนิ
มหาวิ
ฏร าไพพรรณี
ทยาลัยก
ราชภั
าไพพรรณี
จังหวัดเจัทศศาสตร์
นทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
นักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook
Live
ในเชิ
งบวก สอดคล้
องกั
แนวคิกสด(eWOM)
และทฤษฎี
ของซิมบาร์โด้และเอบเบสเซ็น
กรอบแนวคิ
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กบทรอนิ
กับผลประกอบการ
ของธุกล่
รกิาจวถึ
คาปลี
การโรงแรมในประเทศไทย
(Zimbardo and Ebbessen, 1977)
งทักศประเภทบริ
นคติจะสามารถจ
าแนกออกได้ทั้งสิ้น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 1. ทัศนคติ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ทางบวก (Positive Attitude) ทัศนคติทางบวกนี้จะชักนาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในด้านดีต่อบุคคลอื่น ต่อเรื่องราวหรือสิ่ง
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ต่างๆ เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้สึก บริสภาพอารมณ์
ษัท XYZ จํากัด สะท้อนกลับต่อบุคคลนั้นในด้านดี การมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะ
วัชรพล วงศ
ส่งผลให้เกิดการยอมรับความคิดหรือข้อมูลข่โดย
าวสารใหม่
ๆ 2.จันทัทรศนคติทางลบ (Negative Attitude) ทัศนคติทางลบเกิดขึ้นได้
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
กับบุคคลทุกคน ทัศนคติทางทางลบเกิดขึ้นเนื่ องจากบุคคลนั
้นมีความรู
้สึกที่ไม่ดีต่อบุบคสิคลใดบุ
คคลหนึ
่ง เรื่องราวปัญหาใด
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ปัญหาหนึ่ง ทัศนคติในทางลบมักจะเกิดขึ้นพร้โดย
อมกัถิรบนัความรู
้สึกไม่วพิทึงยพอใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้นปฏิเสธหรือเกิด
นท ทิวาราตรี
พฤติกรรมการซื
และการตั
่มีตาอผลิ
ณฑจากตนกกของธุ
ชุมชน3. ทัศ นคติ นิ่งเฉย
อคติกับ สิ่งต่างๆ เหล่ านั้น และจะน าไปสู
่ก ารด่ว้อนสรุ
ปตัดดสินนใจของผู
ใจในเรืซื้อ่ อทีงต่
งๆตภัโดยขาดข้
อมูล ทีร่ชกิัดจเจน
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
(Passive Attitude) เป็นทัศนคติที่เกิดจากบุคคลนั้นไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ โดยสิ้นเชิง ส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจาก
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้นการศึ
ๆ และผลการวิ
ัยที่ว่านักหศึารจักษามี
ทัศนคติจตชุม่อชน
โปรแกรม
Facebook
กษาบทบาทผูนจําในการบริ
ดการเศรษฐกิ
อําเภอพระนครศรี
อยุธยาLive ในเชิงบวกนั้น
หวัดรอดค
พระนครศรี
อยุธยา กล่าวว่าในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์นั้น
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของจุมจังพล
าดี (2532)
ตต ไต่แยสง
จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ระดับ คืโดย
อ 1.แสงจิ
การเปลี
นแปลงความคิด สิ่งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ จะมา
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
จากแหล่งข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสืโดย
่อมวลชน
หรือสื่อบุคคลอื่น 2. การเปลี่ยนความรู้สึก การเปลี่ยนระดับนี้ จะมา
อุบล ไมพุม
จากประสบการณ์ หรือความประทับการสื
ใจ หรื
อสิ่งที่ทาให้เกิด่มความสะเทื
นใจ ้อ3.สินการเปลี
กรรมเป็
่อสารทางการตลาดที
ีผลตอความตอองการซื
คา ในรานค่ยานพฤติ
ปลีก: กรณี
ศึกษา นการเปลี่ยนแปลง
วิธีการดาเนินชีวิตในสังคม ซึ่งไม่มีผรลต่
คลทาให้
ต้องงเปลี
่ยนพฤติกรรมเดิมเสียใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีส่ว น
านอซีบุพีเคฟรชมาร
ท ในกรุ
เทพมหานคร
โดย อัญชลีกรรมถู
เยาวราช
เกี่ยวข้องโดยตรง ถ้าความคิด ความรู้สึก และพฤติ
กกระทบในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
นอกจากนี้องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการสื
่อสาร
น มคุของกลุ
ณสมบัมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ติของผู้ส่งสาร ลักตํษณะของข่
า วสาร คุณสมบัติของช่อง
การทํานาอินทรี
ยแบบดัเช่้งเดิ
าบลทมอ อําเภอปราสาท
ทางการสื่อสาร และคุณสมบัติของผูจั้รงับหวัสาร
ดสุรินล้ทรวนมี ผ ลกระทบต่ อการเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ไ ด้ นอกจาก นี้ผ ลการวิจั ย ที่ว่า
โสภิตตาในเชิ
ประพฤทธิ
นักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม FacebookโดยLive
งบวกนัพงษ
้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัทธเมศร์ จรัสแสงจิระโชติ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
(2551) ได้ศึกษาเรื่องทัศ นคติและพฤติกรรมการใช้
โปรแกรม Camfrog ของเยาวชนไทย ผลการวิจัยในส่วนทัศนคติ และ
โดย ธันย ชัยทร
พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Camfrog ของเยาวชนไทย พบว่า 1) เยาวชนไทยมีทัศนคติเชิงบวกต่อโปรแกรม Camfrog
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
2) เยาวชนไทยมีปริมาณการใช้โปรแกรม Camfrog
โดย ดวงรัตนอยู
สวั่ใสนระดั
ดิ์มงคลบต่ามาก 3) เยาวชนไทยมีจุ ด มุ่งหมายในการใช้โ ปรแกรม
Camfrog ทั้ง 2 ด้าน คือใช้ในทางที่ดีและใช้ในทางที่ไม่ดี 4) เยาวชนไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่อโปรแกรม Camfrog แตกต่างกัน 5) เยาวชนไทยที่มีเพศ อายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มีปริมาณการใช้ โปรแกรม
Camfrog แตกต่างกัน 6) เยาวชนไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายในการใช้โปรแกรม Camfrog แตกต่างกัน 7) ปริมาณ
การใช้โปรแกรม Camfrog มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อโปรแกรม Camfrog ของเยาวชนไทย 8) ทัศนคติที่มีต่อ
โปรแกรม Camfrog ไม่มีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายในการใช้โปรแกรม Camfrog ของเยาวชนไทย
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
3. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook
Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

พรรณี นักศึกษาใช้บทความวิ
ประโยชน์จจัยากโปรแกรม
Live
ในระดั
บมาก
สอดคล้
องกับแนวคิดและทฤษฎี
เนื่องในวโรกาสคลFacebook
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113
ป
(ภาคบรรยาย)
หนาของแมคเควล
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
(McQuail) และคณะ (อ้างถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แก้วเทพ, 2531) ได้ศึกษาตัวแปรความต้องการของผู้รับสาร
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
จากสื่อมวลชนไว้ดังนี้ 1. ความต้
องการสารสนเทศ 2. ความต้องการสร้างความมีเอกลั กษณ์ให้แก่บุคคล 3. ความต้องการ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
ฒนางานวิ
จัยนและนวั
ตกรรม จัยที่ว่านักศึกษาใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
รวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดย
4.การพั
งการความบั
เทิง และผลการวิ
พิความต้
ชญณี ตีรอณากรณ
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
อบงทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ
กเห็4.0”
ดนางฟ
ป ปแพคซ์ (Murry & Kippax, 1979 อ้าง
เพืกษาเพิ
่อขัองกั
่อนประเทศไทย
Facebook Live ในระดับมากนั
้นสอดคล้
แนวคิ
ดและทฤษฎี
ของเมอร์
รียา์แปรรู
และคิ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ถึงใน พัชนี เชยจรรยา และประทุ
ม ฤกษ์กลาง, 2540) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บุคคลจะให้ความสนใจรับรู้ และจดจาข่าวสารที่
โดย พศวัต สุขสบาย
จะให้ความพึงพอใจ หรือสามารถตอบสนองความต้
บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเท่าที่เขาคิดว่ามีประโยชน์หรือ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑอ19เงการของตนเอง
ห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติ้นฯ (อาคาร
(เป็นอํผลมาจากปั
การจัดจําณหนหอประชุ
าอย งการต่
ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดของบุ
มาบไผคมพระเกี
ตํคลนั
าบลมาบไพ
า36)เภอขลุง จังหวัจดจัจัยนทางจิ
ทบุรี ตวิทยา และสังคมของแต่ละ
สนองความพอใจของเขาได้เพื่อและความต้
างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
บุคคล เช่น แรงจูงใจ ค่านิกรอบแนวคิ
ยม ฯลฯดการสื
บุค คลจะเลื
อ กให้ ใช้ สื่อหรือ เนื้ อหาข่า วสาร เพื่ อสนองประโยชน์ ส่วนตน จากความ
่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
หลากหลายของความต้องการหรื
ของสืก่อารโรงแรมในประเทศไทย
มวลชนเหล่านี้ มีผู้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดประเภทของความ
ของธุรกิอจประโยชน์
คาปลีกประเภทบริ
บัลลังอก งการมี
สันทัด 4 ประการ คือ 1. ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตน 2. ความต้องการมี
ต้องการของผู้รับสื่อมวลชน พบว่าโดยความต้
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การติดต่อทางสังคม 3. ความต้
องการสิ่งแปลกใหม่และความบันเทิง 4. ความต้องการข้อความจริงและความรู้สึกเกี่ยวกับโลก
บริษัท XYZ จํากัด
จากความต้องการดังกล่าวนี้ ทาให้
พฤติวงศ
กรรมการแสวงหาข่
าวสาร (Information seeking) ซึ่งผู้รับสารสนใจเรื่องราว
โดยเกิวัชดรพล
จันทร
การปรัาวสารนั
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาาวสารจึ
ประเภทผลิ
เหตุการณ์ต่างๆ และแสวงหาข่
้นจากสื่อมวลชน
พฤติ
กรรมการแสวงหาข่
งเป็ตนโคมไฟ
พฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เห็นว่าประชาชนเลือกใช้สื่อและเนื
้อหาข่าวสารอย่างไรและทาไม นอกจากนี้ ผ ลการวิ จัยที่ว่า นั กศึกษาใช้ประโยชน์จาก
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
โปรแกรม Facebook Liveพฤติในระดั
บมากนั
้นยังสอดคล้
องกัซื้อบทีงานวิ
ฏฐินกกของธุ
รา พุทรธโอวาท
กรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผู
่มีตอผลิจตัยภัของณั
ณฑจากต
กิจชุมชน (2546) ได้ศึกษาเรื่องการใช้
จังหวัดจันบ
ทบุไซต์
รี "Sex Must Say" ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขต
ประโยชน์และความพึงพอใจจากเว็
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิการศึ
จัยพบว่
า 1. นักเรียนมีการเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must Say" ในระดับที่ต่า 2. คอลัมน์ในเว็บไซต์
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
"Sex Must Say" 3 อันดับจัแรกที
่นักเรียนมีอคยุวามสนใจมากที
่สุดคือ คอลัมน์ Sex Box, คอลัมน์ Sex Stories และคอลัมน์ Hot
งหวัดพระนครศรี
ธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง างกันมีการเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must Say" ไม่แตกต่างกัน 4. การใช้
Topics 3. นักเรียนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่
สรรพสามิ
ใหมก"Sex
ับการบริ
โภคของคนไทย
ประโยชน์และความพึงพอใจในเว็บตไซต์
Must
Say" ของนักเรียนอยู่ในระดับสูง 5. การเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must Say"
โดย อุบล ไมพุม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์ของนักเรียน แต่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า 6. การเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
Say" ของกลุ่มตัวอย่างมีความสั
นธ์เชิงทบวกกั
ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 7. ความพึง
ราน ซีมพพัีเฟรชมาร
ในกรุงบเทพมหานคร
อัญชลี
พอใจเว็บไซต์ "Sex Must Say" มีโดย
ความสั
มพัเยาวราช
นธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์ของนักเรียน และความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ข้อเสนอแนะ
จังหวัดสุรินทร
ตตา ประพฤทธิ
1. จากผลการวิจัยพบว่าโดย
นักโสภิ
ศึกษามี
ทัศนคติตพ่องษโปรแกรม Facebook Live ว่าทาให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้าน
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
กของชุอมาจารย์
ชนทาน้ําคสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ต่างๆ ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ปกครองและครู
วรหาแนวทางและวิ
ธีการในการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้โปรแกรม
โดย ธันย ชัยทร

Facebook Live ในทางที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึ
กษากลุ
่มตัสวดิ์มอย่งคลางที่เป็นนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
โดย ดวงรั
ตน สวั
เท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อจะได้ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม
Facebook Live ของกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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สารบัญ (ตอ)

เอกสารอ้างอิง
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รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
จุมพล รอดคาดี. 2532. สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บสินคาในล็บอไซต์
คจาย"Sex
สินคาประเภทช็
ณัฏฐิรา พุทธโอวาท. 2546. การใช้ปการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ระโยชน์และความพึงพอใจจากเว็
Mustอคโกแลต
Say" : ของนักเรียนระดับ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
มัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุ
โดย พิชญณี ตีรณากรณงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
มหาวิทยาลัย.
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบ
านโปงทัน้ศํารนคติ
อน ตําบลโป
งน้ํารอน อํปาระโยชน์
เภอโปงน้ํารอจากบริ
น จังหวัดกจัารกระดานข่
นทบุรี
ปรเมศวร์ รัมยากูร. 2546. พฤติกรรมการสื
่อสาร
และการใช้
า วผ่านระบบ
โดย พศวัต สุขสบาย
เวิลด์ไวด์เว็บของวัยรุ่น ในเขตกรุ
งเทพมหานคร.
งเทพมหานคร:
วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณกรุ
าแปรรู
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หอประชุ
มดสิหลั
ริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติฯง(อาคาร
(เทพมหานคร:
เพื่อการจั
ดจําณหน
าย ของโรงเรี
ดมาบไผมพระเกี
ตํา.บลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังเยลโล่
หวัดจันกทบุ
รี มพ์.
พัชนี เชยจรรยา และ ประทุม ฤกษ์กลาง.
2540.
แนวคิ
กยนินวัเทศศาสตร์
กรุ
ารพิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ศิริ ชัย ศิ ริ ก ายะ และ กาญจนา แก้ ว เทพ. 2531. ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารมวลชน. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิม พ์ จุ ฬ าลงกรณ์
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
มหาวิทยาลัย.
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังกรุ
ก งสัเทพมหานคร:
นทัด
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2533. การสื่อสารกับโดย
สังคม.
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ VRPTW
มาประยุ
กตใช กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร:
อัทธเมศร์ จรัสแสงจิระโชติ. 2551. ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้โปรแกรม
Camfrog
ของเยาวชนไทย.
บริษัท XYZ จํากัด
วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
โดยย.วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
Cronbach. 1963. Educational Psychology.
New York:
Harcourt
Brace. บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
Zimbardo and Ebbessen. 1977. Influencing Attitude and Changing Behavior. California: Addison Wesley
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
Publishing Company. พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน

จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจั
ดการป่าชุมชน

ศึกษาเฉพาะพื้นที่ ตาบลชากไทย
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
อาเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
Legal issues related
to the management
A case study
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจof
าย สิcommunity
นคาประเภทช็อคโกแลตforest:
:
กรณีศึกษา Khao
บริษัท NN&KY
จํากัด
for Chakthai,
District,
Chanthaburi province
“การพั
การพัฒKhitchakut
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
กุเพื
ลกปราณี
ใย,่อนประเทศไทย
ปาจรี
ุวรรณ,
อดิศาแปรรู
ร กุปลวิทิต
แนวทางการศึ
ษาเพิ
อศรี
งทางการจั
ดจํายหน์ สิางยน้ห์ําสพริ
กเห็4.0”
ดนางฟ
่อขั่มบชเคลื
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

มหาวิ
ราชภังน้ฏํารรอาไพพรรณี
ของโรงเรียนบาคณะนิ
นโปงน้ําตรอิศนาสตร์
ตําบลโป
งน้ํารทอยาลั
น อํายเภอโป
น จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผูบริโภค
ธันวาคม
2560ป ตามความต
บทคั
ด(ย่ออํา36)เภอขลุ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
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environmental law and other relevant laws as well. The assumption is that law and regulation relating
คราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
to the management การวิ
of เcommunity
forest must respect the rights and freedoms guaranteed by the
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
Constitution and also be consistent with the principles of conservation of natural resources and the
environment, the sustainable development principles and the principle of public participation in the
conservation of natural resources.
The results indicated that the rights in management of community forest in the district
Khitchakut, Chanthaburi have not been certified by the law. This results in instability in their rights,
discontinuous in managing, and there is no decentralization to fully level the participation. As a result,
it is necessary to enact laws to guarantee the rights of communities to manage community forests.
Keywords: Community forest management , Khitchakut District, Chanthaburi, Legal issues
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โดย แสงจิตต ไตแสง
ท้องถิ่น และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ส่วนผู้ที่คัดค้านมองว่าผืนป่าอนุรักโดย
ษ์เป็อุบนลสมบั
ไมพตุมิส่วนรวมของชาติและเป็นผืนป่าผืนสุดท้ายของประเทศไทย ผืนป่า
เหล่านี้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธารและแหล่
รักษาความหลากหลายทางชี
วภาพ
าเหล่ศึกาษานี้ จะทาให้ชีวิตของ
การสื่องสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื
้อสินหากท
คา ในราลายผื
านคาปลีนกป่: กรณี
คนไทยและประชากรโลกในอนาคตตกอยู
ง งเทพมหานคร
ราน ซีพ่ในความเสี
ีเฟรชมารท ่ยในกรุ
โดย อัตญิบชลี
3. ในเดือนพฤศจิกายน 2551 สภานิ
ัญญัเยาวราช
ติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ซึ่งให้มีการจัดตั้งป่า
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
ยดวรยวิักษ์
ธปี เลูท่กาขนัาวต
เดี่ยวและมีการอนุญาตให้มีการ
ชุมชนในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ เฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งถิ่นฐานอยู
่ในพืานาอิ
้นทีน่ปทรี่าอนุ
้น นและไม่
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ทาไม้ในเขตป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าจัอนุ
ย่างเด็ดขาด กลุ่มที่สนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ จึงยื่น
งหวัรดักสุษ์รินอทร
หนังสือร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อโดย
วินิจโสภิ
ฉัยตว่ตาาพระราชบั
ประพฤทธิพญงษญั ติป่า ชุม ชนฉบับที่ผ่ า นสภานิติบัญญั ติแห่งชาติขัดต่ อ
รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิชุมชนหรือไม่กลยุ
ต่อทมาในปลายปี
ฐธรรมนู
ยว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับ
ธการตลาดคาปลีพ.ศ.
กของชุ2552
มชนทาศาลรั
น้ําสามเสน
เขตดุญ
สติ วินกรุิจงฉัเทพมหานคร
ทร
ดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัโดยติแธันห่ยงรัชัฐยธรรมนู
ญและเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 วรรคสาม
การวิตเคราะห
นของการลงทุ
นทํป
าสวนสละ
เนื่องจากการออกเสียงของสมาชิกสภานิ
ิบัญญัทตางการเงิ
ิแห่งชาติ
ไม่ครบองค์
ระชุม3 ในจังหวัดจันทบุรี
ดวงรัตตกไปแล้
น สวัสดิว์มรังคล
4. เมื่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมโดย
ชนได้
ฐบาลก็เปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินเป็น
การดาเนินการโฉนดชุมชนแทนโดยให้กลุ่มประชาชนซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การ
ครอบครอง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในการอ้างสิทธิครอบครอง การบุกรุกพื้นที่ของ
รัฐ ปัญหาความยากจนจากการไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทากิน ความไม่เป็นธรรมในการกระจายการถือครองที่ดิน และปัญหา

1

เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์. (2548). การเมืองเรื่องป่าชุมชนบนเส้นทางสมานฉันท์ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจาปี
2548 เรื่องสู่สังคมสมานฉันท์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี. หน้า 1.
2
สุรินทร์ อ้นพรม. (2554, กรกฎาคม-ธันวาคม). “ป่าชุมชน : เทคโนโลยีอานาจควบคุมชุมชนในเขตป่าชิ้นใหม่ ? กรณีศึกษาป่า
ชุมชนห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา. หน้า 163-166.,ประชาไท. (2548). ลาดับเหตุการณ์สาคัญ
ร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557, จาก http://www.prachatai.com.
3
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2552.
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
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2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิPROCEEDINGS
ง่ แวดล้อม ซึ่งโฉนดชุมชนนั้น รัฐจะออกให้แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่มีความ
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
วิชาการระดั
ัยรําไพพรรณี
เข้มแข็งและความพร้อมในการจัเนืด่อการดู
แลที่ดินร่วมมกั
น ไม่บชาติ
ได้วอิจอกให้
แก่ครับ้งทีุค่ 11คลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่ชุมชน
งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดัตบามก
ชาติ มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั
ดังกล่าวมีเพียงสิทธิครอบครองเพืและงานประชุ
่อใช้ประโยชน์
าหนดระยะเวลาหนึ
่ง ้งทีที่ 8่ไม่ต้องเสียค่าใช้ประโยชน์ในรูปของค่าเช่า
ชุมชนไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทีการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
่ดินจึงไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนได้
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
จะเห็นได้ว่า จนกระทั่ง“การพั
ปัการพั
จจุบันป่ฒ
าชุนางานวิ
มชนก็ยังไม่จไัยด้รและนวั
ับการรับตรองโดยการมี
กรรม กฎหมายเฉพาะต้องอาศัยการอนุญาต
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
ตามกฎหมายป่าไม้เป็นรายกรณีไป ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดาเนินการของกรมป่าไม้กว่า 8,000 โครงการ โดยจังหวัดจันทบุรี
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อแขัละพื
่อ่ปนประเทศไทย
เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีทรัพของโรงเรี
ยากรธรรมชาติ
น
้
ที
า
่
ไม้
อ
ยู
ม
่
าก
และมี
ค
าเกษตรกรรมจึงทาให้การ
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงวามอุ
น้ํารอนดมสมบู
จังหวัดจัรนณ์ทบุในการท
รี
จัดตั้งและบริหารจัดการป่าชุมชนเป็
น
ประเด็
น
ปั
ญ
หาที
น
่
า
่
สนใจ
เนื
่
อ
งจากต้
อ
งด
าเนิ
น
การตามนโยบายทั
้งสองภาคส่วนให้มี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิอตมกั
นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผู
บริโภคนระดับต่าง ๆ ได้ 6 ระดับคื อ4
ความสมดุลและสามารถด
าเนินการไปพร้
ได้เห็-ด20อย่
งมี
ส2560
่วนร่
วมสามารถแบ่
งออกเป็
วัภันณ
ทีน่ ฑ19
ธันาวาคม
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
่อการจัดดจํารัณหน
ของโรงเรี
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ระดับการให้ข้อมูล ระดัเพืบการเปิ
บหอประชุ
ฟัายงมหาวิ
ความคิ
ดยเห็
จากประชาชน
ทยาลัยราชภั
ฏรํนาไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี ระดั บการปรึ กษาหารื อ ระดั บการวางแผนร่ วมกัน
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ระดับการร่วมปฏิบัติ และระดั
บการก
ากั่อบสารแบบปากต
โดยประชาชนโดยตรง
คณะผู
้วิจัยได้เกัลืบอผลประกอบการ
กอาเภอเขาคิชฌกูฏซึ่งเป็นอาเภอหนึ่งที่
กรอบแนวคิ
ดการสื
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM)
มีพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการจั
าไม้การโรงแรมในประเทศไทย
4 แห่ง เป็นตัวอย่างในการศึกษา คือ ป่าชุมชนบ้านสะท้อน ป่าพื้นบ้าน
ของธุรดกิตัจค้งาโดยกรมป่
ปลีกประเภทบริ
งก สันทัด มชนบ้านลาพัง และ ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งสะพาน
อาหารชุมชนบ้านคลองใหญ่ ป่าโดย
พื้นบ้บัลาลันอาหารชุ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช
TSP และก การที
VRPTW่ เ กีมาประยุ
ตใชบกรณี
ศึกดษาการป่ า ชุ ม ชนซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้
โดยจะเริ่ ม ท าการศึ ก ษาถึ งแนวความคิ
ด และหลั
่ ย วข้ อกงกั
การจั
บริษัท XYZ จํากัด
ประกอบด้วย หลักการที่เกี่ยวข้โดย
องกัวับชสิรพล
ทธิแวงศ
ละเสรี
ภาพ หลักการทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จันทร
และแนวความคิดในการจัการปรั
ดการป่
มชน จากนั
้นจะได้ดทพลาดในการตรวจนั
าการศึกษาต่อไปถึ
บปรุางโดยชุ
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินคงนโยบาย
าประเภทผลิกฎหมาย
ตโคมไฟ มาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่ยานยนต
าชุมชนกรณี
เพื่อศึกนษาามาวิ
่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อาเภอ
: บริเคราะห์
ษัท XYZปจํัญ
ากัหาทางกฎหมายที
ด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งจัดทาบทสรุปและข้อเสนอแนะ ตามลาดับต่อไป
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
การเศรษฐกิ
มชน อําเภอพระนครศรี
ยุธดยาจันทบุรี
1. เพื่อศึกษาสภาพปั
ญหาในการจั
ดการป่หาารจั
ชุมดชนในพื
้นทีจ่อชุาเภอเขาคิ
ชฌกูฏ จังอหวั
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษานโยบาย หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร มาตรการทางกฎหมายในการจั ด การป่ า ชุ ม ชน ในพื้ น ที่ อ าเภอ
โดย แสงจิตต ไตแสง
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อาเภอเขาคิชฌกูฏ
โดย อุบลปัญ
ไมหาทางกฎหมายที
พุม
จังหวัดจันทบุรี
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
4. เพื่อศึกษาถึรงาปันญซีพหาและแนวทางแก้
ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ในการจัดการป่าชุมชนในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
ีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
จังหวัดจันทบุรี
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรี่งยแวดล้
ดวยวิธอปี มและกฎหมายอื
ลูกขาวตนเดี่ยวและ่นที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อนามาปรับใช้ในการเรี
ยนการสอนวิของการทํ
ชากฎหมายสิ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
วิธีการดาเนินการวิจัย โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธมกภาษณ์
ารตลาดคและใช้
าปลีกของชุ
มชนทมาภาษณ์
น้ําสามเสน
1. ผู้วิจัยออกแบบสั
แบบสั
เพื่อเขตดุ
เก็บสข้ติ อกรุ
มูลงเทพมหานคร
สภาพและการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อาเภอ
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นองค์กรบังตับใช้กฎหมายประชาชนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาศัยในพื้นที่มา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี คือ การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดยดดวงรั
สดิ์มสงคล
1.1 เจ้าหน้าที่ส่วนจั
การป่ตานชุสวัมชน
านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้
1.2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตาบลจันทเขลม อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
1.3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตาบลตะเคียนทอง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
1.4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะพาน ตาบลชากไทย อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
1.5 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตาบลจันทเขลม อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
2. ผู้วิจัยศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร (Documentary Study) ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มี
ข้อมูล
3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
4

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, (2550). วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 78-80.
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สารบัญ (ตอ)

ผลการวิจัย

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
บชาติวิจอัยรํมภาคการศึ
าไพพรรณี ครั้งที่ 11กษาที่ 2/2557 เข้ า รั บ ฟั ง การ
จากการสัมภาษณ์และนานักศึกษาในรายวิ
ชากฎหมายสิ
่งแวดล้
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
บรรยายของผู้เชี่ยวชาญจากส่วนจัดการป่าชุและงานประชุ
มชน สานั
จัดการทรั
พทยากรป่
ไม้มศรีทอี่ ยุ9ธยา(ชลบุ
มวิชก
าการระดั
บชาติ มหาวิ
ยาลัยราชภัฏากลุ
ครั้งที่ 8รี ) ตลอดจนศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ แล้ว สามารถสรุ
ปการจัดการป่าชุมชนในอ
จังหวัดอจัคโกแลต
นทบุรี :มีผลกระทบในเชิง
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินาเภอเขาคิ
คาในล็อคจาชยฌกู
สินคฏาประเภทช็
กรณีงศเสริ
ึกษามบริ
ษัท NN&KY
ากัด
บวก คือ การจัดการป่าชุมชนเป็นการส่
การมี
ส่วฒนร่นางานวิ
วจํมและสนั
นการจัดตการพื
“การพั
การพั
จบัยสนุและนวั
กรรม้นที่สาธารณะของชุมชนโดยได้รับ
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการป่าซึ่งมีระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ในด้านเศรษฐกิจ พื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่ง
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
่อขัน่มบพืช้นเคลื
่อนประเทศไทย
อาหารของประชาชนในชุมชน ในด้าแนวทางการศึ
นสั
ง
คม
ย่
อ
มเป็
ที
่
ส
าธารณะที
่
ช
ุ
ม
ชนจะเข้
าไปใช้ประโยชน์ได้โดยลดความขัดแย้ง
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
กับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ส่วนผลกระทบในเชิงลบนั้นพบว่า หาก
โดย พศวัต สุขสบาย
ไม่มีเงื่อนไขในการอนุรักษ์สภาพป่าหรื
อเพิ่มพื้นที่ปฒ่านาผลิ
การสนั
นธังบประมาณและการตรวจสอบอย่
แนวทางในการพั
ตวัภันณที่ ฑบ19เสนุ
ห็-ด20นางฟ
าแปรรู
นวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภคางต่อเนื่อง พื้นที่ป่า
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
ี
ชุ ม ชนย่ อ มเสี่ ย งที่ จ ะถู ก เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การใช้ ปมหาวิระโยชน์
ส าธารณะอย่
า งอื
่ น ทีเภอขลุ
่ ไ ม่ ใ ช่งปจั่ างหวั
ได้ดจัเช่นทบุ
น รการสร้
า งอาคาร
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
อเนกประสงค์ สนามกีฬาของชุมชน กรอบแนวคิ
เป็นต้น แรงกดดั
นในเรื่องราคาของพืชเกษตรกรรม เช่น ทุเรียน ทาให้การขยายพื้นที่
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ป่ากระทาได้ยาก และทาให้แม้จะลดความขั
กับเจ้าหน้การโรงแรมในประเทศไทย
าที่ได้ แต่ในการตกลงร่วมกันเพื่อกาหนดการใช้ประโยชน์ใน
ของธุรกิจคดาแย้
ปลีกงประเภทบริ
พื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ลโดย
ะบุคบัคลแลชุ
ลลังก สันมทัชน
ด เช่น การเสนอให้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
TSP และ
VRPTW มาประยุ
ตใช กรณี
ศึกษา
การสร้างบ้านพักตากอากาศ อันจะนามาซึ่งการเพิ่มรายได้แงโดยใช
ละนามาซึ
่งผลกระทบต่
อสิ่งกแวดล้
อมเช่
นเดียวกัน อย่างไรก็
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ตาม กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการป่าชุมชนตามกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้
โดย วัชรพล วงศจันทร
1. แนวความคิ ด ในเรื่ อ งป่การปรั
า ชุ มบชนได้
เ ข้ า มาเป็่อนลดความผิ
แนวทางในการแก้
ไ ขปับญสินหาการบุ
ก รุตกโคมไฟ
พื้ น ที่ ป่ า ซึ่ ง ท าให้
ปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
คาประเภทผลิ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูยานยนต
กทาลายลงอย่
างรวดเร็
และเดิ
กรณีศึกษา
: บริษัทวXYZ
จํากัมดเป็นการบริหารจัดการของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
2. กฎหมายกาหนดข้อห้ามกระทาการเพื่อเป็นการคุ้มครองพื้นที่ เช่น ห้ามยึดถือหรือครอบครองป่า5 หากฝ่าฝืน
้อและการตั
ดสิอนถูใจของผู
่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุ
รกิจชุ่งมทีชน่เป็นอันตรายหรือ
จะมีโทษจาคุก6 ถูกฟ้องร้องเพื่อเรียกค่พฤติ
าเสีกรรมการซื
ยหายทางแพ่
ง7 หรื
กบังคัซบื้อทีทางปกครองโดยการรื
้อถอนสิ
จังหวัดจันทบุรี
8
สิ่งที่ทาให้เสื่อมสภาพป่าได้
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
3. หากแต่กฎหมายในการกการศึ
าหนดพื
้นที่ป่า นคืําอในการบริ
การได้มหารจั
าตามกฎหมายที
นิ หากมี
การได้มาตามกฎหมายที
่ดินแล้ว
กษาบทบาทผู
ดการเศรษฐกิจชุ่ดมชน
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
ดพระนครศรี
ยา
ก็ไม่เป็นพื้นที่ป่า จึงมีการทุจริตเพื่อจัทงหวัาให้
ที่ดินนั้นอมียุเธอกสารการได้
มาตามกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ แผนที่แนบท้าย
ต ไตารวจรั
แสง งวัดที่ชัดเจนและมีความคลาดเคลื่อนสูง 9ทาให้ปัญหาการ
กฎหมายลาดับรองในการกาหนดเขตพื้นที่ปโดย
่ามิแสงจิ
ได้มีกตารส
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
บุกรุกขยายพื้นที่นั้นมีความซับซ้อนและรุ
นแรงมาโดยตลอด
โดย อุบล ไมพุม
4. การกาหนดพื้นที่คลาดเคลื่อนส่งผลให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ที่กฎหมายให้อานาจในการคุ้มครอง
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื
10 ้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื
น
้
ที
ไ
่
ม่
ม
ป
ี
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพไปด้
ว
ย
เช่
น
จาเลยมักโต้แย้งว่ามิได้กระทาผิดเพราะเขตที่
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
แผ้วถางนั้นเป็นไม่ใช่เขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะห
ของการทํานาอินดทรีและหลั
ยดวยวิธปี กลูการที
กขาวตน่ เเดีกี่ย่ ยวและ
เมื่ อ ได้ ต รวจสอบแนวความคิ
ด ป่ทาางเศรษฐศาสตร
ชุ ม ชนกั บ แนวความคิ
วข้ อ งในการอนุ รั ก ษ์
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า
จังหวัดสุรินทร
1. แนวความคิดป่าชุมชนโดยการจัโดยดตัโสภิ
้งป่ตาชุตามชนให้
มีผลตามกฎหมายเป็นการกาหนดสิทธิในที่ดินของชุมชนเพื่อ
ประพฤทธิพงษ
ใช้ยันได้แก่บุคคลทั้งหลายทั่วไปไม่กลยุ
จากัทดธกทารตลาดค
าให้การอยู
่อาศัมยชนท
หรืาอน้ทําสามเสน
าเกษตรกรรมในพื
้นที่ป่าชุมชนย่อมกระทาได้ตาม
าปลีกของชุ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
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สารบัญ (ตอ)

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการยากในทางปฏิบัติที่จะดาเนินนโยบายดั
งกล่าวควบคู่กันไปหากไม่มีนโยบายและแผนดาเนินการ
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ไม่ดมสุีบรินทบั
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จัดการป่าชุมชนนั้นยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายทาให้เกิดความไม่มั่นคงในสิทธิทาให้การจัดการไม่ต่อเนื่อง และยัง
ไม่มีการกระจายอานาจในการจัดการหรือการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ โดยรัฐบาลได้ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาโดยเริ่ม
จากการจาแนกที่ดินทั่วประเทศออกเป็นที่ดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยและที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่า ส่งผลให้มีการตรากฎหมายเพื่อ
กาหนดเขตพื้นที่ป่าประเภทต่าง ๆ ขึ้นซึ่งมีความไม่เหมาะสมชัดเจนแน่นอน ทาให้รัฐไม่สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีประชาชนที่ต้องถูกดาเนินคดีอีกเป็นจานวนมาก
รัฐจึงใช้แนวคิดป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีที่ดิน ไม้สาหรับเชื้อเพลิง พืชผักและสมุนไพรสาหรับเป็นอาหารและยา
รักษาโรค ของป่าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากป่า และแนวทางการแก้ปัญหาการแก่งแย่งทรัพยากรป่าไม้ระหว่างรัฐกับ
17
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แนวทางการศึ
องทางการจั
ดนางฟ
าแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชฐเคลื
่อนประเทศไทย
กฎหมายของเยอรมันและฝรั
่งเศส” วารสารรั
ธรรมนู
ญดปีจําทหนี่ 1,ายน้เล่ําพริ
ม ก2.เห็4.0”
หน้
า 47-54.
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้
ก่อตงค์สุขกสบาย
รปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบังคับใช้ แผนการกระจายอานาจ
โดย แพศวั
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้แนวทางในการพั
องถิน่ (ฉบับทีฒ่ 2)นาผลิ
พ.ศ.
และแผนปฏิ
บัติการกอาหนดขั
านาจ
ตวัภันณที2551
าแปรรู
งการของผู้นบตอนการกระจายอ
ริโภค
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ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่มหาวิ
2).ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
ประมูล เพชรสว่าง. (2534). ป่าไม้กับที่ดินทากิน : ข้อเท็วิเจชียจริรมงคล
ง ปัญหา และข้อเสนอแนะ. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
นโยบายการศึกษา สมาคมสั
งคมศาสตร์
ห่งประเทศไทย.
ของธุ
รกิจคาปลีกแประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
พนั ส ทั ศ นี ย านนท์ และคณะ. (2532).โดย รายงานผลการศึ
ก ษาวิ จั ย กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นการอนุ รั ก ษ์
บัลลังก สันทัด
การปรับดปรุ
งเสนทางการขนส
งโดยใช TSPระยะที
และ VRPTW
กตใช กรณีจศัยึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและการจั
การทรั
พยากรธรรมชาติ
่ 1. มาประยุ
(รายงานการวิ
). กรุงเทพมหานคร:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย วัชรพล วงศจันทร
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ
านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณยานยนต
ภาพสิ่งแวดล้
ม :พ.ศ.
กรณีศึกอษา
บริษัท2535.
XYZ จํากัด
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484. โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่
นดิน พ.ศ.
2534.ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545.
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507
การศึ
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้
ไขปัญหาการบุ
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา กรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545.
ตต ไตแสง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักโดย
ราชแสงจิ
2550.
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง. (2544). องค์การบริหารส่วนตาบลกัโบภคของคนไทย
การกระจายอานาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้. วิทยานิพนธ์
โดย อุบล ไมพุม
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์. (บรรณาธิการ).
(2536). สิทธิชุมชนการกระจายอานาจจัดการทรัพยากร. กรุงเทพมหานคร:
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. โดย อัญชลี เยาวราช
วิรัตน์ เรืองไชยศรี. (2551). การจัดการป่
อย่าทงยัางเศรษฐศาสตร
่งยืน. วารสารการจั
าไม้ยด,วยวิ
ปีทธปี ี่ 2,ลูกข3.าวต(รายงานการวิ
การวิาไม้
เคราะห
ของการทํดาการป่
นาอินทรี
นเดี่ยวและ จัย). (น.22-23).
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
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ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําเภอปราสาท
วีรวัฒน์ ปภุสสโร และวัฒน์ ทาบึงกาฬ. (ม.ป.ป.). “รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจั
ดการสิ่งแวดล้อมและ
จังหวัดสุรินทร
บทบาทของประชาชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”. สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ เอกสาร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ประกอบการสัมมนา กรมส่กลยุ
งเสริ
มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ศยามล ไกยู รวงศ์. (2538). ปัญหาทางกฎหมายและนโยบายของการใช้
อานาจรัฐที่ เกี่ยวกั บการจัดการที่ดินในเขตป่า.
โดย ธันย ชัยทร
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัการวิ
ณฑิตเคราะห
สาขานิ
ติศาสตร์
.กรุงเทพมหานคร:
ฬาลงกรณ์
ทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ จุในจั
งหวัดจันทบุรี
สรรเสริญ อัจจุตมานัส. (2544). ปัญหาการบุ
กรุกตทนาลายป่
กับการแก้ไขโดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน. วิทยานิพนธ์ปริญญา
โดย ดวงรั
สวัสดิ์มางคล
มหาบัญฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร; มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สุธาวัลย์ เสถียรไทย (ผู้จัดทา). (2544). ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม .
กรุงเทพมหานคร: สายธาร.
สุนีย์ มัลลิกมาลย์. (2545). รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์. (2553). คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร:
วิญญูชน.
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2551). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557, จาก http: //www.Nesdb.go.th.
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ. (2551). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ที่ 9 (พ.บทความวิ
ศ. 2545-2549)
นาเศรษฐกิจจพระนางเจ
และสัารํงาคมแห่
งชาติ
เนืและแผนพั
่องในวโรกาสคลายวัฒ
นพระราชสมภพสมเด็
ไพพรรณี ครบ
113 ป ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554).
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา สืบค้น
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เมื่อ 14 กันยายน 2557, จาก http://www.nesdb.go.th.
บสินคกาในล็
าย สินงคหวั
าประเภทช็
สานักงานจังหวัดจันทบุรี.การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
(มปป). วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ารพัอคจ
ฒนาจั
ดจันทบุอรคโกแลต
ี . สืบค้:นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557,
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
จาก http://www.chanthaburi.go.th.
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวั
ด
จั
น
ทบุ
รกี.ษาเพิ
ข้่ออนประเทศไทย
มูลดประจ
าจังหวั ดจัดนนางฟ
ทบุารแปรรู
ี. สืบปค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557, จาก
แนวทางการศึเพื
องทางการจั
จําหนายน้ําพริกเห็4.0”
่อ(มปป.).
ขั่มบชเคลื
http://www.dnp.go.th/statistics/2556/stat2556.asp.
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
พศวัต สุขสบาย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพโดย
ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม. (2553). นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผูบริโภค
วั
ธั2557,
นวาคม
2560
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 14 กันนณที่ ยายน
จาก
http://www.onep.go.th.
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
สานักงานนโยบายและแผนทรัพโดย
ยากรธรรมชาติ
ละสิฏรํา่งไพพรรณี
แวดล้จัองหวัม.ดจั(2555).
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 –
มหาวิทยาลัยแราชภั
นทบุรี
จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
2554. และแผนจั
ดการคุดณการสื
ภาพสิ
่งแวดล้อมอพ.ศ.
สืบค้กันบเมืผลประกอบการ
่อ 14 กันยายน 2557, จาก http://
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
ปากอิเ2555-2559.
ล็กทรอนิกส (eWOM)
www.onep.go.th.
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลงลัจะได้
งก สันปทั่าดและพื้นที่สีเขียวคืนมา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อภิชัย พันธเสน. (2542). ทาอย่าโดย
งไรจึ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
กตใช กรณีวิศญึกญู
ษาชน.
อานาจ วงศ์บัณฑิต. (2550). กฎหมายสิ่งแวดล้องม.โดยใช
(พิมTSP
พ์ครัและ
้งที่ VRPTW
2). กรุงมาประยุ
เทพมหานคร:
บริษัท XYZ จํากัด
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Dao Wildlife Sanctuary, Soi Dao District of Chanthaburi province. The methodology is mainly focused
on policy, procedures, legal and law enforcement in the conservation area in order to address the
problems and provide recommendations made over appropriate modalities and measures which are
useful in determining the rules of law, implemented law and the law enforcement in the
conservation area of Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chanthaburi. This study can also be applied in
the teaching of environmental law and other relevant laws. The assumption is that law and
regulation including law enforcement organizations relating to the encroachment of Khao Soi Dao
Wildlife Sanctuary, Chanthaburi should be aligned with the principles of conservation for sustainable
development and the principles involved in the conservation of natural resources. It is not violate the
rights and freedoms of citizens inappropriately by respect the rule of law.
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ซึ่งตทางเขตรั
กษาพั
โดย โสภิ
ตา ประพฤทธิ
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สารบัญ (ตอ)

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดPROCEEDINGS
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ว์ป่าเขาสอยดาว
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สัตว์ป่าเขาสอยดาวขึ้นให้มีผลในทางกฎหมาย
การปรั
บ
ทางการขนส
VRPTW มาประยุกต้นใชเองก็
กรณีไศด้ึกษา
าหน้งาโดยใช
ที่ แต่TSP
บริบและ
ทในทางกฎหมายนั
เข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญประการ
ปกครอง พร้อมกับให้อํานาจแก่ปรุพงนัเสกนงานเจ้
บริษัท XYZ จํากัด
หนึ่งที่ทําให้การอนุรักษ์พื้นที่ไม่โดย
บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งยังละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้
วัชรพล วงศจันทร
กําหนดไว้อีกด้วย คณะผูการปรั
้วิจัยจึบงปรุได้งจกระบวนการเพื
ัดทําโครงการวิ
จัย เพืด่อพลาดในการตรวจนั
มุ่งศึกษาถึงปัญบหาทางกฎหมายในการบุ
่อลดความผิ
สินคาประเภทผลิตโคมไฟ กรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
จังศหวั
ี โดยจะเริ
ยานยนต กรณี
ึกษาดจั: นบริทบุ
ษัทรXYZ
จํากัด ่มทําการศึกษาถึงแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องในการ
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นจะได้ทําการศึกษาถึง กฎหมาย มาตรการทางกฎหมายและองค์กรที่
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
เกี่ยวข้องในการป้องกันการบุ
กรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อนํามาวิเคราะห์ปัญหาทาง
จังหวัดจันทบุรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้อโดย
งกันชวนพบ
การบุกเอีรุ่ยกวสานุ
พื้นทีร่เักขตรั
ษ กษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีโดยแยกพิจารณา
ออกเป็นปัญหากฎหมายการศึ
ปัญกหาการบั
งคันบําใช้ในการบริ
กฎหมาย
ญหาขององค์
รผู้บังคับใช้กอฎหมาย
ษาบทบาทผู
หารจัและปั
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน อํกาเภอพระนครศรี
ยุธยา ตามลําดับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
วัตถุประสงค์ของการวิ
จัย
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญโดยหาและสาเหตุ
อุบล ไมพุม การบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษานโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธ่มีผีกลต
ารอความต
มาตรการทางกฎหมายและการบั
งคัศบึกใช้
การสื่อสารทางการตลาดที
องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณี
ษากฎหมายในการอนุรักษ์พื้นที่
ราน ซีพีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
จังหวัทดในกรุ
จันทบุ
รี
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
จังหวัดจันทบุรี
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
4. เพื่อศึกษาถึจังงหวั
ปัญดสุหาและแนวทางแก้
ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ในการกําหนดหลักเกณฑ์ของกฎหมายการ
รินทร
โดยและองค์
โสภิตตา ประพฤทธิ
งษกฎหมายในการอนุ รั กษ์ พื้น ที่เขตรั กษาพั น ธุ์สั ตว์ ป่า เขาสอยดาว
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
กรบังคับพใช้
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
จังหวัดจันทบุรี
โดย ธันยยชันการสอนวิ
ยทร
5. เพื่อนํามาปรับใช้ในการเรี
ชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

วิธีการดําเนินการวิจัย

1. ผู้วิจัยออกแบบสัมภาษณ์ และใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลสภาพและปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อําเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จากประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เป็นต้น
2. ผู้วิจัยศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร (Documentary Study) ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ที่มีข้อมูล
11

ดู ไทยรัฐออนไลน์. (2556). อุทยานฯฟ้องแล้วเจ้าของสนามกอล์ฟรุกเขาสอยดาว. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558, จาก
http://www.thairath.co.th/content/357543.
12
ดู ครอบครัวข่าว 3. (2552). จันทบุรี -ล้อมรั้วป่าเขาสอยดาวยาวกว่า 200 กม. ป้องกันบุกรุกป่า. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2558, จากhttp://www.krobkruakao.com.
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการวิจัยPROCEEDINGS
พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ผลการวิจัย

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

บสินคา่งในล็
อคจอายมภาคการศึ
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
:
จากการสัมภาษณ์และนํการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
านักศึกษาในรายวิชากฎหมายสิ
แวดล้
กษาที
่ 2/2557
เข้ารับฟังการ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
บรรยายของผู้เชี่ยวชาญจากเขตรักษาพันโดย
ธุ“การพั
์สัตการพั
ว์ป่าเขาสอยดาว
กษาค้ตนกรรม
คว้าจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ แล้ว
ฒนางานวิตลอดจนศึ
จัยและนวั
พิชญณี ตีรณากรณ
สามารถสรุปสภาพและความเป็นมาของปั
ญหาบุ
ที่เขตรั
กดษาพั
์สัตําพริ
ว์ปก่าเห็เขาสอยดาวได้
แนวทางการศึ
อ้นงทางการจั
จําหนนาธุยน้
ดนางฟาแปรรูป ดังนี้
เพืกษาเพิ
่อกขัรุก่มบพืชเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
1. ก่อนประกาศเขตพื้นทีของโรงเรี
่เป็นเขตรั
่าเขาสอยดาว
(พ.ศ.งน้2515)
การตั
317 จันทบุรียนบกาษาพั
นโปงนน้ําธุร์สอัตนว์ตํปาบลโป
งน้ํารอน อําเภอโป
ํารอน จัมีงหวั
ดจันดทบุถนนสาย
รี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
สระแก้วผ่านบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาวทําให้การคมนาคมมีความสะดวก มีการอพยพของราษฎรที่เข้าไปทํางาน
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
กับบริษัทที่ได้รับสัมปทานการทําไม้
ในพื้นที่มีเพิา่มยมากขึ
้นแสดงถึ
งการตั
้งถิยรติ่นฯฐานหรื
อชุมชนในพื้นที่ก่อนประกาศให้พื้นที่
มสิริรําไพพรรณ
( อํา36)
(อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
2. เมื่อประกาศให้พื้นที่เกรอบแนวคิ
ป็นเขตรักดษาพั
ธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
(พ.ศ.
2517-2518)
ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่
การสื่อนสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ปลีกประเภทบริ
กลายเป็ นผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ฐานบุของธุ
กรุรกกิจรัคฐาบาลได้
แ ก้ ปัญการโรงแรมในประเทศไทย
หาโดยการให้ อ พยพประชาชนออกจากพื้ นที่ ไ ปยั ง พื้น ที่ ป่ า
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
เตรียมการสงวนโป่งน้ําร้อน โดยจัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์โป่งน้ําร้อนและหมู่บ้านป่าไม้ ซึ่งถูกระงับโครงการใน พ.ศ. 2519
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เนื่องจากถูกขัดขวางการดําเนินการจากประชาชนและผู
้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
บริษัท XYZ จํากัด
3. นโยบายและยุทธศาสตร์ของจั
ดจันวงศ
ทบุจรันี สนั
โดยงหวั
วัชรพล
ทร บสนุนการทําเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นฐาน
การปรับปรุงกระบวนการเพื
บสินคาประเภทผลิประกอบกั
ตโคมไฟ บทรัพยากร
ของเศรษฐกิจ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจั
งหวัดจันทบุ่อลดความผิ
รีเกินครึด่งพลาดในการตรวจนั
หนึ่งมาจากภาคเกษตรกรรม
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม สําหรับปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด ลําไย และพริกไทย โดยเฉพาะอย่าง
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
13
องเที่ยวนั้น
ยิ่งทุเรียนซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวั
ด
ที
่
ม
ีการผลิ
ตมากทีด่สสิุดนในประเทศไทย
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
ใจของผูซื้อที่มีตอผลิตซึภั่งณการทํ
ฑจากตาเกษตรกรรมและการท่
นกกของธุรกิจชุมชน
กลายเป็นแรงจูงใจสําคัญให้เกิดการบุ
กรุดกจันพืทบุ
้นทีรี่ป่า
จังหวั
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุ
รักอษงในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
ทางด้านกฎหมายพบว่าปัญหาทางกฎหมายที
่เกี่ยวข้
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจัดปั
การเศรษฐกิ
ชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
และปัญหาด้
านองค์กรบังคับใช้
สอยดาวแบ่งหัวข้อออกเป็น 3 หัวข้อ คือ ปัญหาด้านนโยบาย
ญหาด้าจนกฎหมาย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กฎหมายตามลําดับ
โดย แสงจิตต ไตแสง
1. ปัญหาด้านนโยบายที
่เกี่ยวข้ตอใหม
งในการป้
งกันการบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัด
สรรพสามิ
กับการบริอโภคของคนไทย
จันทบุรี
โดย อุบล ไมพุม
1.1 นโยบายในการกํการสื
าหนดพื
้นที่ป่า แต่เดิ่มมีผนโยบายของรั
ฐมี้อเป้สินาคหมายในการสงวนรั
่อสารทางการตลาดที
ลตอความตองการซื
า ในรานคาปลีก: กรณีศกึกษาพื
ษา ้นที่ป่าไม้ไว้ให้ได้
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
ไม่น้อยกว่า 160 ล้านไร่ จึงได้มีการตราพระราชบั
ญญังตเทพมหานคร
ิสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ทําให้เกิดเขตรักษาพันธุ์
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
สัตว์ป่าซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดความสับสนในการตรา
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
กฎหมาย การกําหนดพื้นที่ทําให้มีกการทํ
ารทัาบนาอิ
ซ้อนนเพิ
มากขึ้งเดิ้นมและมั
ดข้อโต้แย้งกับตํเจ้าบลทมอ
าของที่ดอําินเภอปราสาท
นําไปสู่การดําเนินคดีซึ่ง
ทรีย่มแบบดั
ของกลุกมจะเกิ
เกษตรกรรมธรรมชาติ
มีข้อโต้แย้งว่าเป็นการกระทําเพื่อการปกป้
จังหวัดสุรอินงที
ทร่อยู่อาศัยตามธรรมชาติจากการทําลายและการอ้างจารีตประเพณี
โดย โสภิ
ตตา งประพฤทธิ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั
งคมแห่
ชาติ ให้เพร่งษ
งรัดปรับปรุงการกําหนดพื้นที่ป่าไม้ให้แน่นอนเพื่อกําหนด
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
เขตดุสติ ่อกรุป้งอเทพมหานคร
ักษ์ทั้งหมดเพื
งกันการบุกรุกพื้นที่ สอดคล้องกับ
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทําทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อาน้นุํารสามเสน
14
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
255915
โดย ดวงรั
ตนบสวัสนุ
สดิน์มให้
งคลมี ก ารบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ด้ ว ย เช่ น นโยบายที่ เ น้ น ด้ า นการใช้
1.3 นโยบายบางประการของรั
ฐ สนั
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าไม้อยู่มาก การตัดถนนสาย 317 จันทบุรี-สระแก้วผ่านทําให้เกิด

13

ดู สํานักงานจังหวัดจันทบุรี. (มปป). วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557, จาก
http://www.chanthaburi.go.th.
14
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2553). นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557, จาก http://www.onep.go.th.
15
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2555). แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 – 2554.
และ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557, จาก http://www.onep.go.th.
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สารบัญ (ตอ)

การอพยพของประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นPROCEEDINGS
ที่มากขึ้น รวมทั้งจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการทําเกษตรกรรมและการ
งจากการประชุ
การประชุ
ท่องเที่ยวจึงกลายเป็นแรงจูงใจสําคัเนืรายงานสื
ญ่องในวโรกาสคล
ให้เบกิเนืด่องจาก
การบุ
กรุกมวิพืช้นาการระดั
ที่ป่าบชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
1.4 การพิสูจน์สิทธิใและงานประชุ
นที่ดิน เมืมวิช่อาการระดั
เกิดปับญชาติหากรณี
ี่ราษฎรบุ
กทีครั่ด้งทีิน่ 8ของรัฐ จึงเกิดปัญหาว่าที่ดหน
ินนัา้นใครควรมี
มหาวิทยาลัทยราชภั
ฏกลุมศรีอกยุรุ
ธยา
สิทธิดีกว่า อันเป็นประเด็นการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นําไปสู่การร้องเรียนขอความเป็
ธิทางศาล
บสินนคาธรรม
ในล็อคจตลอดจนการใช้
าย สินคาประเภทช็สอิทคโกแลต
: รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาโดย
ึกษา บริษัท งNN&KY
จํากัด
ใช้หลักการว่า ถ้าราษฎรบุกรณี
กรุกศในภายหลั
ทางราชการประกาศเป็
นเขตป่
าไม้ ผู้บุกรุกย่อมไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น จะเห็นได้ว่า
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
รัฐเองก็ยอมรับว่าการกําหนดเขตพื้นที่ป่าไม้นั้นไม่ชัดเจนแน่นอน การใช้มาตรการพิสูจน์สิทธิดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อกขัภาระให้
่อกับนประเทศไทย
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนของโรงเรี
ทั้งเป็นยการผลั
ประชาชนในการพิ
สูจน์ว่าที่ดินของตนนั้นไม่ใช่พื้นที่ป่าไม้
นบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
1.5 นโยบายการมีโดยส่วพศวั
นร่วตมในการจั
สุขสบาย ดการพื้นที่ป่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แนวทางในการพั
นาผลิบตในหลั
ด20นางฟ
าปแปรรู
บริโภค
แผนการส่งเสริมและรักษาคุ
ณภาพได้ยฒอมรั
ระชาชนเข้
ามามีองการของผู
ส่วนร่วมในการอนุ
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วัภันณ
ที่ ฑ19เกห็-การให้
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
และสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานของรัฐร่วมหาวิ
มมืทอยาลักัยบราชภั
ผู้มฏรํีสาไพพรรณี
่วนได้เจัสีงหวัยในการจั
ดจันทบุรี ดทําแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรั บ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ร่วมกัน แต่นโยบายในปัจกรอบแนวคิ
จุบันเน้นไปทางการอนุ
รักษ์ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ มีการแบ่งพื้นที่และหน่วยพิทักษ์ป่าออกเป็น
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
หลายจุดเพื่ออนุรักษ์พื้นทีของธุ
่ป่าทีร่ยกิังจเหลื
่เพื่อให้งก่าารโรงแรมในประเทศไทย
ยต่อการบริหารจัดการ
คาปลีอกอยู
ประเภทบริ
2. ปัญหาทางด้านกฎหมายที
โดย บัลลังก่ เกีสั่นยทัวข้
ด องในปัญหาการบุก รุกพื้ นที่ เขตรั กษาพัน ธุ์สั ตว์ป่ าเขาสอยดาว จัง หวั ด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
จันทบุรี
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
2.1 กฎหมายที่ ไ ม่ เ หมาะสมชั ด เจน การตราพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช 2548 ได้ กํ า หนดใน
โดย วัชรพล วงศจันทร
ความหมายของคําว่า “ป่การปรั
า” หมายความว่
า ที่อ่ดลดความผิ
ินที่ยังมิดไพลาดในการตรวจนั
ด้มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที
บปรุงกระบวนการเพื
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ ่ ดิ น ไม่ตรงกั บ “ป่ า ”
ในทางวิชาการและความเข้
าใจของคนทั
่วไป: บริย่อษมหมายถึ
ยานยนต
กรณีศึกษา
ัท XYZ จํากังดสังคมของพืชหรือต้นไม้ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีเอกลักษณ์ทาง
16
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
วิทย าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
โครงสร้างและพฤติกรรมเฉพาะ ส่งผลกระทบถึงการกํ
กรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผูอซื้อนที่มการกํ
ีตอผลิาตหนดเขตพื
ภัณฑจากตนกกของธุ
รกิจจชุึงมไม่
ชนได้พิจารณาจากสภาพพื้นที่
สงวนแห่
งชาติ
เขาสอยดาวมาก่
้นที่ป่าไม้
เนื่องจากเดิมเป็นพื้นที่ป่าพฤติ
จังหวัดจันทบุรี
ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายแต่ลโดยะฉบั
บกําหนดไว้
เป็รนักษสําคัญ และแม้พื้นที่นั้นจะมีความเหมาะสมที่จะเป็นเขตรักษาพันธุ์
ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
สัตว์ป่า ก็ไม่สามารถจะกํการศึ
าหนดได้
เพราะมีนกําในการบริ
ารได้มาตามกฎหมายที
น ที่ดินที่เหมาะสมต่
กษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิจ่ดชุินมแล้
ชน วอําเช่
เภอพระนครศรี
อยุธยา อการเกษตรกรรมกลับ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ หรือกรณีการกล่าวหาสนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์บุกรุกพื้นที่
17
แสงจิตต ไตแสง
นอกจากนั้น ในการกํโดย
าหนดเขตรั
กษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องกระทําโดยการตรากฎหมายลําดับรอง ได้แก่ พระราช
กับการบริโภคของคนไทย
กฤษฎีกาและกฎกระทรวงสรรพสามิ
เพื่อโดย
กํตาใหม
หนดแนวเขต
โดยจัดทําเป็นแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายกฎหมายลําดับรอง แต่การ
อุบล ไมพุม
กําหนดแนวเขตพื้นที่มิได้มการสื
ีการสํ
ารวจรังวัดจัดแบ่
จําอแนกเขตไว้
โดยชั
าให้
การทัศึกบษาซ้อนของพื้นที่ทั้งกับเขตพื้นที่
่อสารทางการตลาดที
่มีผงลต
ความตองการซื
้อสินดคาเจน
ในราทํนค
าปลีเกิกด: กรณี
ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ และพื
ราน้นทีซีพ่ตีเามกฎหมายอื
ฟรชมารท ในกรุ่นงเทพมหานคร
ชลี เยาวราช
2.2 ปัญหาการบังคัโดย
บใช้อัญมาตรการทางกฎหมาย
ใน “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” กฎหมายห้ามมิให้เข้ายึดถือหรือ
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
นทรียดวยวิ้นธปี ทีลู่โกดยไม่
ขาวตนได้เดีร่ยับวและ
ครอบครองกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายทรัพยากรในพื
อนุญาต ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องรับโทษทาง
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
อาญา ซึ่งหลักในทางกฎหมายอาญานั
้น ผู้กระทําจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําการซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้
จังหวัดสุรินทร
เป็นความผิด โดยการกระทํานั้นโดยต้อโสภิ
งเป็ตนตาการกระทํ
คือ ต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของ
ประพฤทธิาพโดยเจตนา
งษ
ความผิด ซึ่งหากผู้กระทํากลยุ
ไม่รทู้ขธ้อการตลาดค
เท็จจริงาดัปลีงกล่
าวจะถื
้กระทําเขตดุ
มีเจตนาไม่
ได้ ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นที่นั้นเป็น “เขต
กของชุ
มชนทอว่าน้าําผูสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
ทร ประกอบภายนอกของความผิด ผู้กระทําจะต้องรู้ว่าพื้นที่นั้นเป็น“เขตรักษา
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า” เป็นข้อเท็จจริโดยงอัธันนเป็ย นชัยองค์
พันธุ์สัตว์ป่า”ด้วย หากไม่การวิ
รู้ผเู้กคราะห
ระทําทย่างการเงิ
อมไม่นมของการลงทุ
ีความรับผินทํดาทางอาญา
งพิรีพากษายกฟ้อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากจาก
สวนสละ ในจัศาลต้
งหวัดจันอทบุ
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
นโยบายของฝ่ายบริหารหรือการปฏิบัติของทางราชการ หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา
กําหนดแนวเขตพื้นที่หรือการทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ หรือในการดําเนินคดีปกครองและแพ่งโดยทําให้ไม่
สามารถเรียกค่าเสียหายจากผลของการละเมิดหรือบุกรุกโดยตรง เนื่องจากไม่มีข้อมูลรายละเอียดใน“เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า”เดิมมีทรัพยากรอะไรอยู่บ้าง เมื่อตรวจสอบพบว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทําลายจึงไม่ทราบว่าอะไรบ้างที่ถูกทําลายเสีย
หายไป
3. ปั ญ หาทางด้ า นองค์ ก รบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในปั ญ หาการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า
เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
16
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สารบัญ (ตอ)

3.1 องค์กรภาครัฐ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”อยู
่ในความรับผิดชอบหลักของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และพันธุ์พืช อํานาจหน้าทีบทความวิ
่ของแต่ละหน่
้มครองพื้นที่ประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประเภท
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัยวยงานในการคุ
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
ยราชภัมี
ฏกลุ
ศรีอยุธบ
ยาซ้ครัอ้งทีนของเขตพื
่8
ใดจึงสามารถหาหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ ดังนั้นเมื่อเขตพืบ้นชาติทีมหาวิ
่ไม่ชทัดยาลัเจน
กมารทั
้นที่ ก็ย่อมทําให้การ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสิคนความซ้
าในล็อํ าคจซ้าอยนกั
สินนคาเป็
ประเภทช็
ดําเนินการตามโครงการและงบประมาณของแต่
ละหน่วยงานมี
นการสิอคโกแลต
้นเปลือ:งงบประมาณและ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
กําลังคน ในราชการส่วนภูมิภาค มีราชการส่“การพั
วการพั
นภูมิภฒ
าคที
่เกี่ยวข้องได้
ก่ เขตรักตษาพั
นธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว สํานักบริหาร
นางานวิ
จัยแและนวั
กรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) หน้าทีแนวทางการศึ
่ป้องกันและปราบปรามการบุ
กรุกทํ าลายในพื
้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายป่า ไม้และ
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลรัของโรงเรี
บผิดชอบพื
้นทีง่ น้นอกจากนั
้น งเขตรั
นธุ์สงน้ัตําว์รอปน่าเขาสอยดาวจึ
ยนบานโป
ํารอน ตําบลโป
น้ํารอกน ษาพั
อําเภอโป
จังหวัดจันทบุรี งมีองค์กรบังคับใช้
กฎหมายในราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่ องค์โดย
การบริ
วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลตําบลทรายขาว เทศบาลตําบลปะตง
พศวัตหารส่
สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผูาบบลตะเคี
ริโภค ยนทอง อําเภอ
วาคม
2560งปน้ตามความต
อํธัานเภอโป่
ําร้อน เทศบาลตํ
เทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว เทศบาลตําบลทัวัภันบณที่ ไทร
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
นทบุรี
เขาคิชฌชกูฏ เทศบาลตําบลฉมัน อําเภอมะขาม มหาวิ
องค์ทยาลั
การบริ
ารส่วนตํ
ยราชภัฏรํห
าไพพรรณี
จังหวัาดบลแก่
จันทบุรี ง หางแมวอํ า เภอแก่ ง หางแมว รวมทั้ ง
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
เทศบาลและองค์การองค์การบริหารส่
วนตําบลที
่มีเ่อขตพื
้นที่รับผิดอชอบในเขตรั
นธุ์สัตว์กับปผลประกอบการ
่าเขาสอยดาว
กรอบแนวคิ
ดการสื
สารแบบปากต
ปากอิเล็กทรอนิกกษาพั
ส (eWOM)
3. 2 องค์กรภาคประชาชน
องกันการบุ
กรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ของธุรกิในการป้
จคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ไม่มีบทบัญญัติให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ในการกําหนดเขตพื้นที่ คือ ตั้งแต่ในระดับการกําหนดแผนหรือโครงการ
การปรับปรุงเส้นนทีทางการขนส
งโดยใช TSP นและ
มาประยุ
ตลอดจนการกําหนดพื้นที่และแนวเขตของพื
่ว่าบริเวณใดควรเป็
พื้นVRPTW
ที่ “เขตรั
กษาพักตนใชธุ์สกรณี
ัตว์ศปึก่าษา” ควรมีเงื่อนไขการ
บริษัท XYZ จํากัด
อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การจัดเก็บผลประโยชน์
อย่าวงศ
งไรจผลที
โดย วัชรพล
ันทร ่เกิดขึ้นคือ ประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมใด ๆ เลย ทั้งที่การกําหนดเขตพืการปรั
้นที่ปบ่าปรุไม้งนกระบวนการเพื
ั้นก็ไม่มีเกณฑ์
ชี้วัดที่เดหมาะสม
หรือมีแบต่สิกน็ไคม่าไประเภทผลิ
ด้นํามาใช้ตปโคมไฟ
ฏิบัติ จึงเกิดความ
่อลดความผิ
พลาดในการตรวจนั
18
ยานยนต
กรณีศึกบ
ษาังคั: บริ
ษัท XYZ จํากัด
สับสน ความขัดแย้ง ในการใช้ประโยชน์
และการใช้
บกฎหมาย

โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
สรุปและอภิปรายผล
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ
รักษกษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบปัญหา
ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบุ
กรุกเอีพื่ย้นวสานุ
ที่เขตรั
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั่ ดดการเศรษฐกิ
ชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา ท ธิ ให้ เป็ น ระบบ
ทั้งในระดับนโยบายคือ มิได้จัดทําระบบข้อมูลในการจําแนกที
ิน-ป่า ไม้ตจลอดจนการออกเอกสารสิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดียวกัน การไม่มีข้อมูลทําให้การใช้พื้นทีโดย
่เป็นแสงจิ
ไปอย่
งไม่แสงมีประสิทธิภาพ การกําหนดนโยบายหรือวัตถุประสงค์ในการ
ตตาไต
จัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึ
ความผิ
ดพลาดคลาดเคลื
สรรพสามิงตมีใหม
กับการบริ
โภคของคนไทย ่อนตามไปด้วย ต่อมาเมื่อมีการเมื่อมีการกําหนดป่า
สงวนแห่งชาติเขาสอยดาวและเขตรักษาพันโดยธุ์สอุัตบว์ลปไม่าเขาสอยดาวโดยการตรากฎหมายลํ
าดับรองจึงมีความคลาดเคลื่อนไม่
พุม
มีรายละเอียดของเขตพื้นที่ เขตรักษาพั
ธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวที
่กําหนดขึ
้นจึ้อสิงนมีคปาระชาชนอาศั
อยูศ่ในพื
การสืน
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
องการซื
ในรานคาปลีก: ยกรณี
ึกษา้นที่ก่อนแล้ว และ
ราน ซีพีเฟรชมาร
ในกรุ
งเทพมหานคร
เป็นการกําหนดโดยรัฐฝ่ายเดียวประชาชนไม่
ได้มีสท่วนร่
วมดํ
าเนินการด้วยจึงก่อให้เกิดข้อพิพาทขัดแย้งต่อมา
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
เมื่อได้แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีความไม่ชัดเจนแล้วส่งผลให้เกิดการบุกรุกได้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
้งอาศั
ยกลไกทางกฎหมายและอิ
ธิพลเพื่อทําให้ที่ดินนั้นมี
ง่ายจากทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมการทํ
และเข้
าไปบุ
กใหม่
านาอิ
นทรียกแรุบบดั
้งเดิรมวมทั
ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อํทาเภอปราสาท
การได้มาตามกฎหมายที่ดินแล้วไม่จัถงหวั
ือว่ดาสุเป็
รินน
ทรพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงเห็นการยกข้อต่อสู้ว่าที่ดินนั้นมีโฉนดที่ดิน
โดย โสภิงตการครอบครอง
ตา ประพฤทธิพงษ (สค.1) การอยู่อาศัยหรือทําประโยชน์ในพื้นที่จึงไม่มี
หนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือหลักฐานแจ้
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ความผิดฐานบุกรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่เสมอ ปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ธันย นชัในข้
ยทร อที่ว่าพื้นที่พิพาทเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือไม่ รวมทั้งรู้
เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาในศาลโดย
ประเด็
สวนสละ
ในจังหวัดจันทบุดรีที่สําคัญซึ่งหากจําเลยไม่รู้ ใน
หรือไม่ว่าพื้นที่นั้นเป็นเขตรักษาพันการวิ
ธุ์สัตเคราะห
ว์ป่าเป็ทางการเงิ
นข้อเท็นจของการลงทุ
จริงอันเป็นนทําองค์
ประกอบความผิ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
คดีอาญาศาลอาจพิพากษายกฟ้องในคดีนั้นได้ ในคดีแพ่งรายละเอียดของทรัพยากรในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็น
รายละเอียดที่สําคัญในการพิจารณาว่าค่าเสียหายในการบุกรุกพื้นที่นั้นมีเพียงใด ในทางปกครองก็เช่นกัน ก่อนที่เจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจจะออกคําสั่งทางปกครองให้ผู้กระทําความผิดออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ ข้อเท็จจริงก็ต้องยุติเสียก่อน
ว่าพื้นที่นั้นเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หากมีความไม่ชัดเจนผู้รับคําสั่งก็อาจโต้แย้งได้ซึ่งจะทําให้คําสั่งทางปกครองที่ออกไป
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองได้นอกจากนั้น การกําหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ทับซ้อน
ไม่ชัดเจนนั้นทําให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้มีการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อน ไม่มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย
คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขหลักเกณฑ์ในการกําหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่า ให้เป็นที่ดินทุ ก
ประเภทสามารถถูกกําหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้หากมีลักษณะตามที่หลักวิชาการ แล้วจึงใช้เป็นหลักในการ
18

เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง. (2544). องค์การบริหารส่วนตําบลกับการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้. หน้า 59.
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อ)นกับที่ดินประเภทอื่น ๆ ดังนั้นไม่ว่าที่ดินนั้นเป็น
จัด ทําข้อมูล สํารวจรัง วัดเพื่อให้เกิดความชัดPROCEEDINGS
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ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
กรุงเทพมหานคร:
ญญูชน.
โดย
ดวงรั
ตนลสวั
บรรเจิด สิงคะเนติ. และ สมศักดิ์ นวตระกู
พิสสุทดิ์มธ์งคล
. (2542, พฤษภาคม-สิงหาคม). “หลักความได้สัดส่วนตามหลักกฎหมาย
ของเยอรมันและฝรั่งเศส” วารสารรัฐธรรมนูญปีที่ 1, เล่ม 2. หน้า 47-54.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2544). การมีส่วนร่วมในกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย: เทคนิคและวิธีการ
ที่เหมาะสมในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย. ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม ของประชาชนและกระบวนการด้าน
สิ่งแวดล้อม.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง. (2548). คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
บุญเลิศ อังศิริจินดา และชาญณรงค์ ขยันกิจ. (2535). “กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า”. ในเอกสารการสอน
ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการป่าไม้ หน่วยที่ 7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-5.
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สารบัญ (ตอ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11.
PROCEEDINGS
เนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมบางส่
วิชาการระดั
บชาติวิจอ
ัยรํงที
าไพพรรณี
ครั้งที่ 11 ยนทอง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปรายงานสื
่า ป่าบเขาสอยดาว
วนในท้
่ตําบลตะเคี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.และงานประชุ
2541. มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ
านาจให้แก่บอสิงค์นคการปกครองส่
องถิ่น พ.ศ.
2542.
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ในล็อคจาย สินวคนท้
าประเภทช็
อคโกแลต
:
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่กรณี
า พ.ศ.
ศึกษา2481.
บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
พิชญอณมี ตีพ.ศ.
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิโดย
่งแวดล้
2535.
องทางการจั
หนาและข้
ยน้ําพริกอเห็เสนอแนะ.
ดนางฟาแปรรูปกรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เคลื
4.0”
ประมูล เพชรสว่าง. (2534). ป่าไม้กแนวทางการศึ
ับที่ดินทําเพื
กิกษาเพิ
น่อ: ขัข้่มบอชเท็
จจริ่องนประเทศไทย
ปัดญจําหา
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
นโยบายการศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์
โดย พศวัแตห่สุงขประเทศไทย.
สบาย
พนั ส ทั ศ นี ย านนท์ และคณะ. (2532).
รายงานผลการศึ
ษาวิ
จัปย กฎหมายสิ
่ ง แวดล้บริอโภค
มด้ า นการอนุ รั ก ษ์
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ตามความตองการของผู
ธักนวาคม
2560
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพมหาวิ
ยากรธรรมชาติ
ระยะที่ 1. (รายงานการวิจัยทบุ
). รกรุี งเทพมหานคร:
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพัของธุ
นธุ์สรกิัตจว์คปาปลี
่า ป่กประเภทบริ
าเขาสอยดาว
บางส่วนในท้องที่ตําบล ตะเคียนทอง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ
การโรงแรมในประเทศไทย
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.
โดย2541.
บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
VRPTW มาประยุกตใช กรณี
มั ล ลิ ก า มั น ตเสถี ย ร. (2536). การบั ง คั บ ใช้ กนทางการขนส
ฎหมายเพืงโดยใช
่ อ ป้ อ TSP
งกั นและ
และปราบปรามการบุ
ก รุศกึกษา
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ .
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โดย วัชรพล วงศจันทร
ศยามล ไกยูรวงศ์. (2538). ปัญหาทางกฎหมายและนโยบายของการใช้
อํานาจรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินในเขตป่า.
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัยานยนต
ณฑิต สาขานิ
ิศาสตร์
งเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์
กรณีศึกตษา
: บริษ.ัทกรุXYZ
จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวเาราตรี
ศรีรัตน์ งามนิสัย. (2550). หลักความพอสมควรแก่
หตุ: วิทย พัฒนาการและการปรับใช้ ในระบบกฎหมายไทย,
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัณมหาวิ
ฑจากตทนกกของธุ
รกิจชุมชน .
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัพฤติ
ญฑิกตรรมการซื
สาขาวิ้อชและการตั
านิติศาสตร์
. กรุงเทพมหานคร:
ยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณโดยภาพสิ
่งแวดล้อม. (2553). รื้อ “สอยดาว” หลักฐานรุกป่าโผล่. สืบค้นเมื่อ 10
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
มกราคม 2558, จาก http://local.environnet.In.th.
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
สรรเสริญ อัจจุตมานัส. (2544). ปัญจังหาการบุ
กรุกอทํยุาธลายป่
หวัดพระนครศรี
ยา ากับการแก้ไขโดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ตต ไตแสง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาบัญฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์.โดย
กรุงแสงจิ
เทพมหานคร;
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
สุธาวัลย์ เสถียรไทย (ผู้จัดทํา). (2544). ธรรมาภิบาลการมีโภคของคนไทย
ส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม.
โดย อุบล ไมพุม
กรุงเทพมหานคร: สายธาร.
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สุนีย์ มัลลิกมาลย์. (2545). รัฐธรรมนู
ญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: จุโดย
ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อัญชลี เยาวราช
สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนัการวิ
นท์เ.คราะห
(2553).
คู่มือสอบกฎหมายรั
พ์คนรัเดี้ง่ยทีวและ
่ 2). กรุงเทพมหานคร:
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอิฐนธรรมนู
ทรียดวยวิญธปี. ลู(พิ
กขมาวต
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
วิญญูชน.
จังหวัดสุรินทร
อภิชัย พันธเสน. (2542). ทําอย่างไรจึ
งจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
อํานาจ วงศ์บัณฑิต. (2550). กฎหมายสิ
่งแวดล้อม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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(ตอ)
ศิลปะเพื่อการบาบัดต่อการเสริ
มสารบั
สร้าญงการเห็
นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
Art Therapy
to Enhance
the
Self
Esteem
of the Elderlyหนา
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

เบญจพร ประจง, ธนวัฒน์ กันภัย

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อมหาวิ
คจาย สิทนยาลั
คาประเภทช็
:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยราชภัอฏคโกแลต
ราไพพรรณี
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําบทคั
หนายน้ดําย่พริอกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวั
งานวิจั ย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์
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The results showed that the elderly people’s self-esteem improved more after participating in
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participating in the activities was at a high level. The art therapy activities were useful and effective
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ของประเทศ จากลักษณะสังคมดั้งเดิมไปสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีความ
เจริญก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องมีการปรับตัวอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งแต่ เดิ มในอดีต ที่ผ่ านมาคนไทยมี การอยู่ร่ วมกั นเป็น ระบบเครือ ญาติ เป็ นระบบครอบครัว ขยายและ
มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นตามความเจริญเติบ โตของเมือง และ
จากการที่สมาชิกในครอบครัวได้แยกย้ายไปประกอบอาชีพที่แตกต่างกันในต่างถิ่น ผลกระทบที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุถูก
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สามารถเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาให้ เกิ ด ขึโดย้ นได้ถิรจนัากประสบการณ์
นท ทิวาราตรีวิทย ที่ บุ ค คลได้ รั บ นั ก จิ ต วิ ท ยาได้ เ สนอแนวทางในการ
กรรมการซื
้อและการตัอดสิมและบรรยากาศที
นใจของผูซื้อที่มีตอผลิต่ผภั่อณนคลายโดยอาจใช้
ฑจากตนกกของธุรกิจกชุมิจชน
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่นพฤติการจั
ดสภาพแวดล้
กรรมคลายเครียด
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสดใสสงบและเกิดความสมดุล ระหว่างร่างกายและจิตใจหรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีโอกาสในการ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
แก้ปัญหา (วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, 2535)
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ศิลปะบาบัดเป็นรูปแบบหนึจั่งงหวั
ของการจั
ดกิจอยุกรรมส
ดพระนครศรี
ธยา าหรับผู้ สูงอายุ เนื่องจากเป็นกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
โดยมแสงจิ
สง
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็
ที่ รู้สตตึกผ่ไตอแนคลาย
และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารในเรื่องที่มีความ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ยากลาบากในการพูด รวมทั้งสร้างความภูมิใจให้กับผู้สร้างสรรค์งาน เกิดการยอมรับและนับถือ ความรู้สึ กมีคุณค่า
อุบนล การเสริ
ไมพุม ม สร้ า งและสนองประสบการณ์ ด้ า นสุ น ทรี ย ะ การสนทนา
ในตนเอง ศิ ล ปะบ าบั ด ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ นโดยั้ น เป็
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การวิจารณ์ผลงานศิลปะ รวมทั้งแผนกิจกรรมที่ให้ความนับถือผู้สูงอายุ ให้เกิดความภูมิใจและมีความมั่นใจในตนเอง
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง ผลจากการจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วนี้ น่ าโดย
จะเป็
อัญนชลีประโยชน์
เยาวราช แ ละเป็ น แนวทางที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะได้ น าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
มชนอื
่นๆ ในระดับขท้องการทํ
องถิ่นานาอิ
จังหวั
ิภาค
การวิในชุ
เคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
นทรีดยภูดวมยวิ
ธปี ลูและประเทศต่
กขาวตนเดี่ยวและอไป
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
รินทร
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยจังหวัดสุโดย
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1. เพื่อจัดกิจกรรมศิลปะบาบักลยุ
ดทีท่เสริ
มสร้างการเห็
นคุณมชนท
ค่าในตนเองของผู
ธการตลาดค
าปลีกของชุ
าน้ําสามเสน เขตดุ้สสูงติ อายุ
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการเห็
น
คุ
ณ
ค่
า
ในตนเองของผู
ส
้
ง
ู
อายุ
โดย ธันย ชัยทร

ขอบเขตของโครงการวิจัย

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาในพื้นที่หมู่ 2 ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. ขอบเขตด้านประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ตาบล
จันทนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดและสมัครใจเข้าร่ว มกิจกรรม จานวน 20 คน
โดยไม่จาแนกเพศ
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะบาบัดเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
มวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
จากแนวคิ
ดทฤษฎีจทัยี่ก(ภาคบรรยาย)
ล่าเนืรายงานสื
วมาข้
างต้งจากการประชุ
นายวัการประชุ
สามารถน
ามาสร้
างเป็
นกรอบแนวคิ
ดังานี้
่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113 ป ดสาหรับโครงการวิจัยได้หน
บทความวิ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บสินคาในล็อคจาย สินการเห็
คาประเภทช็
:
แนวทางการใช้ศการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ิลปะเพื่อการบาบัด
นคุณอค่คโกแลต
าในตนเองของผู
้สูงอายุ

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
ร
ั
บ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
ผลทางสังคม
แนวทางในการพั
าแปรรู
ป ตามความต
อนงการของผู
บริโภค
นณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
วาคม
2560
1. กิจกรรมศิลปะบาบั
ดฒเป็นาผลิ
นมกิสิรตจิรําวัภักรรมที
่ชธั่วนยเสริ
มสร้
า(งการเห็
คุณค่าในตนเองของผู
้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุ
ไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ยาลัยราชภัฏนรําส่ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองยั
คุณมหาวิค่าทและเป็
โดย จังกมีรกฤษณ
วิเชียรมงคลวนหนึ่งของสังคม
2. การจัดกรอบแนวคิ
นิทรรศการศิ
ลปะเพื
่อการบาบั
ดเป็เล็นกการจั
ลปะของผู้สูงอายุ เป็นการเปิดโอกาส
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
ทรอนิกดสแสดงผลงานศิ
(eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุ่ยรนประสบการณ์
กิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
ผู้สูงอายุวัยเดียวกันแลกเปลี
การเรี
ยนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
3. ด้านสังคมและชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้เกิดการร่วมคิด และร่วมทา
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวบริิตษผูัท้สXYZ
ูงอายุจํใานชุ
กัด มชนของตนเอง เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
4. โรงพยาบาลส่งโดย
เสริวัมชสุรพล
ขภาพต
วงศจาบลจั
ันทร นทนิมิต (พื้นที่เป้าหมาย) สามารถนาโครงการที่ได้จากกระบวนการ
การปรั
งกระบวนการเพื
่อลดความผิ
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ
าบับดปรุไปใช้
เพื่อสนับสนุ
นการส่ดงพลาดในการตรวจนั
เสริมและการพัฒบสินาบุ
คคลกรในท้
องถิ่นของตนเองได้
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
5. เกิดรูปแบบโครงการศิลปะเพื่อการบาบัดสาหรับชุมชนท้องถิ่น ที่มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ในชุมชนของตนเองและมีพฤติ
การเชื
่อมโยงกับแผนนโยบายระดับท้องถิ่นและประเทศ
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ผลประโยชน์ทางวิ
ชาการ
จังหวั
ดจันทบุรี
1. สามารถใช้เป็โดย
นกรณี
ศึกษาในรายวิ
ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษชาศิล ปะเพื่อการบาบัดและรายวิชาอื่นๆ ที่เ กี่ย วข้องกับหลั กสู ต ร
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ารจัดการเศรษฐกิ
จชุท
มชน
อยุธยา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังหคมศาสตร์
มหาวิ
ยาลัอํายเภอพระนครศรี
ราชภัฏราไพพรรณี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. นาผลที่ไ ด้จาการวิ
จั ยไปเผยแพร่ในวารสารการวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น วารสารวิจั ย
โดย แสงจิตต ไตแสง
ราไพพรรณี และวารสารที
่ได้รับการรับรอง (TCI)
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิ
/พาณิ
โดย อุบลจไม
พุม ชย์
1. ก่อให้เกิการสื
ดรายได้
ของผู้สูงอายุใ่มนชุ
ลปะเพื
่อการบ
่อสารทางการตลาดที
ีผลตมอชนในการใช้
ความตองการซืก้อิกสิรรมศิ
นคา ในร
านคาปลี
ก: กรณีาบั
ศึกดษาและนาไปจาหน่าย
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
วิธีการดาเนินการวิจการวิ
ัย เคราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1. นาแบบวัการทํ
ดการเห็
าในตนเอง
นการจัดกิจกรรมตําบลทมอ
(Pre Test)
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้สูงอายุทา
านาอินนทรีคุณ
ยแค่บบดั
้งเดิม ของกลุก่มอเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื
จังหวัด่อสุการบ
รินทร าบัด และชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
โดย โสภิ
ประพฤทธิ
พงษ่อการบาบัดไปสอนกับกลุ่มตัวอย่างโดยทาการสอนทั้งหมด 3 ครั้ง
2. ผู้วิจัยนาแผนการจั
ดกิจตตา
กรรมศิ
ลปะเพื
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน
ติ กรุ1.30
งเทพมหานคร
สาหรับผู้สูงอายุ และมีการจัดนิทรรศการร่วมกันจานวน
1 ครั้ง เขตดุ
ครั้งสละ
ชั่วโมง โดยมีผู้วิจัยควบคุมและติดตามผล
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้ง
การวิเจคราะห
ทางการเงิ
ของการลงทุ
นทํา้งสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรดี กิจกรรม ผู้วิจัยให้ผู้สูงอายุทาแบบวัด
3. หลังจากเสร็
สิ้นการจั
ดกิจนกรรมศิ
ลปะทั
หมดตามแผนการจั
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
การเห็นคุณค่าในตนเองหลังการจัดกิจกรรม (Post Test) ฉบับเดิม เพื่อวัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
4. ผู้วิจัยให้ผู้สูงอายุทาแบบประเมินการกิจกรรมศิลปะเพื่อการบาบัด เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม
5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบประเมินความพึงพอใจแล้วจึงนามา
วิเคราะห์ผลต่อไป
6. ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ผลโดยการหาค่าเฉลี่ย x
7. สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขรายงานสื
้อมูลโดยแบ่
งการประชุ
เป็น ม3วิชตอน
งนีว้ ิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
าการระดัดั
บชาติ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่
วนบุคมคลของผู
้สูงมหาวิ
อายุทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
และงานประชุ
วิชาการระดับชาติ
ผู้สูงอายุมีจานวนทั้งหมดการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
20 คน เป็นเพศหญิงจานวนบ16
80.00อคโกแลต
เป็นเพศชายจ
านวน 4 คน
สินคคน
าในล็คิอดคจเป็ายนร้สิอนคยละ
าประเภทช็
:
คิดเป็นร้อยละ 20.00
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
นางานวิ
และนวัคืตอกรรม
โดย คิพิดชญ
มีอายุ 60 – 64 ปี จานวน 12 คน
เป็ณนี ฒ
ร้ตีอรณากรณ
ยละ 60.00จัยรองลงมา
อายุ 65 – 69 ปี จานวน 5 คน คิดเป็น
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ75
าแปรรู
ป ปี จ านวน 1 คน คิ ดเป็น
นประเทศไทย
ร้อยละ 25.00 อายุ 70 – 74 ปี จานวน 2เพื
คน่อคิขัดบเป็เคลื
นร้ อ่อยละ
10.00 และมีอ4.0”
ายุ
– 79
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ร้อยละ 5.00
โดย พศวัต สุขสบาย
สถานภาพสมรสส่วนใหญ่แนวทางในการพั
สมรส จานวนฒนาผลิ
10 คน
ร้อยละ
50.00 รองลงมา คือหย่าหรือแยกกันอยู่ จานวน
ตวัภันณทีคิ่ ฑด19เเป็
ห็-ด20นนางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มเป็
สิริรน
ําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อยที
5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 โสด จเพืานวน
ร้อยยละ
15.00
และน้
ุด คือง จัหม้
านวน
่อการจัด3จําณคน
หนหอประชุ
ายคิดของโรงเรี
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
อํา36)่สเภอขลุ
งหวัาดยจันจทบุ
รี 2 คน คิ ดเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ร้อยละ 10.00
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
มีอาชีพแม่บ้านมากที่สุดกรอบแนวคิ
จานวน ด7การสื
คน่อสารแบบปากต
คิดเป็นร้อยละ
35.00 รองลงมา คือ ค้าขาย จานวน 5 คน คิดเป็น
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ร้อยละ 25.00 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน
โดย บัล4ลังคน
ก สันคิทัดดเป็นร้อยละ 20.00 เป็นเกษตรกร จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
15.00 และที่น้อยที่สุด คือ เป็นข้าราชการ
1 คน คิงดโดยใช
เป็นร้TSP
อยละ
การปรับปรุจงานวน
เสนทางการขนส
และ5.00
VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุก่อนและหลังการปฏิบัติ
โดย วัชรพล วงศจันทร
กิจกรรมศิลปะ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
พบว่ า ภาพรวมของกลุยานยนต
่ ม ตั ว อย่ กรณี
า งมีศรึกะดั
การเห็
น คุจํณากัค่ดา ในตนเองหลั ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมศิ ล ปะบ าบั ด
ษา บ: บริ
ษัท XYZ
เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู
าก่อวนการเข้
าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งค่าเฉลี่ยแบบทดสอบฯ ก่อนเข้า
โดย้สถิูงรอายุ
นันทสทิูงวกว่
าราตรี
ิทย
กรรมการซื
้อและการตั
ีตอจผลิกรรมฯ
ตภัณฑจมีากต
กกของธุ
รกิจชุอยู
มชน่ในระดับมาก
ร่วมกิจกรรมฯ มีค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ใพฤติ
นระดั
บปานกลาง
แต่หดสิลันงใจของผู
การเข้ซาื้อร่ทีว่มมกิ
ค่านเฉลี
่ย 3.59
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ระดั บความพึง พอใจของผู้ สูงอายุต่อ การเข้าร่ วมปฏิ บัติกิ จกรรมศิลปะเพื่ อการบาบั ด
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู
้สูงอายุ
่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะเพื่อการบาบัดเพื่อเสริมสร้าง
จังหวัดพระนครศรี
อยุตธยา
แสงจิ(ตx
ต ไต=แสง
การเห็นคุณค่าในตนเองภาพรวมอยู่ในระดัโดย
บมาก
4.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึก
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
กังวลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมว่าจะทาออกมาไม่ดี กลัวทาไม่ได้ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.80) ดีใจที่ได้เจอเพื่อนได้
โดย อุบล ไมพุม
แลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่ในระดับมาก ( x = 4.40) กิจกรรมนี้สนุกเพลิดเพลินอยู่ในระดับมาก ( x = 4.40) กิจกรรมนี้
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
= 4.05) กิจกรรมนี้ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเดียวกัน
เป็นการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์
บมาก
( xงเทพมหานคร
รานอยูซี่ใพนระดั
ีเฟรชมาร
ท ในกรุ
โดย่งทีอัญ่ไม่ชลีรู้มเยาวราช
าก่อน มีประโยชน์ดีอยู่ในระดับมาก ( x = 4.50) รู้สึกมีความภูมิใจ
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.50) ได้ความรู้ในสิ
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
ดวจยวิกรรมอยู
ธปี ลูกขาวต
นเดี่ยวและ
ในผลงานของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.65) มีความสุ
ขที่ไาด้นาอิ
เข้นาทรี
ร่วยมกิ
่ในระดั
บมากที่สุด ( x = 4.60)
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้มีความมัจัง่นหวัใจและเห็
ดสุรินทร นคุณ ค่าในตนเองเพิ่ม ขึ้นอยู่ ในระดับมาก ( x = 4.15) และอยากให้ มี
ตตา ประพฤทธิพงษ
กิจกรรมแบบนี้อีกอยู่ในระดับมากที่สุด ( xโดย=โสภิ4.55)

สรุปและอภิปรายผล

กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลการวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ผลการวิจัย พบว่า จานวนผู้สูงอายุมีทั้งหมด 20 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในช่วง 60 – 64 ปี คิดเป็นร้อยละ
55.00 รองลงมา คือในช่วงอายุ 65 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ในช่วงอายุ 70 – 74 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 ในช่วง
อายุ 75 – 79 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 และในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.00 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือหย่าหรือแยกกันอยู่ คิดเป็น ร้อยละ
25.00 โสด คิดเป็นร้อยละ 15.00 และน้อยที่สุด คือหม้าย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มีอาชีพแม่บ้านมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20.00 เป็น
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 15.00 และที่น้อยที่สุด คือ เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 5.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ
ศิลปะเพื่อการบาบัด ฯ ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการเข้าร่วม
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สารบัญ (ตอ้ส)ูงอายุสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งค่าเฉลี่ย
กิจกรรมศิลปะบาบัดเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุPROCEEDINGS
ณค่าในตนเองของผู
แบบทดสอบฯ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
่าเฉลี
่ย 2.76
อยูบ่ใชาตินระดั
บปานกลาง
รายงานสืบมี
เนืค
่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดั
วิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11 แต่หลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีค่าเฉลี่ย
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
3.59 อยู่ในระดับมาก
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ตอนที่ 3 ผลการวิ
เคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู
ูงอายุ
าร่อวคโกแลต
มปฏิบัต: ิกิจกรรมศิลปะเพื่อการบาบัด
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อ้สคจ
าย สิตน่อคาการเข้
ประเภทช็
เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุกรณี
ณค่ศาึกในตนเอง
ษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
ตกรรม
โดย บพิชความพึ
ญณี ตีรงณากรณ
ผลการวิจัย พบว่า ระดั
พอใจของผูจ้ัยสูงและนวั
อายุต่อการเข้
าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะเพื่อ การบาบัดเพื่อ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
ป า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกกังวล
เพื่อขับเคลื่ในระดั
่อนประเทศไทย
4.0”าแปรรู
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองภาพรวมอยู
บมาก เมื่อพิจารณารายข้
อพบว่
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมว่าจะท
าออกมาไม่
ดี กลัวทาไม่ได้อยู่ในระดับปานกลาง รู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนได้แลกเปลี่ยนความคิด
โดย พศวัต สุขสบาย
กันอยู่ในระดับมาก รู้สึกแนวทางในการพั
สนุก เพลิดเพลิฒนาผลิ
นอยูต่ในระดั
บมาก
นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ช่วยให้เกิด
าเป็แปรรู
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หอประชุ
มบ
สิรมาก
ิรําไพพรรณ
( รู้มอําก่
จําณหน
าย ของโรงเรี
ยได้
นวัคอาคารเฉลิ
ดวามรู
มาบไผม้ใพระเกี
ตําบลมาบไพ
า36)เภอขลุ
งหวัดจันทบุ
ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพืเดี่อยการจั
วกันดอยู
่ในระดั
นสิ
่งยทีรติ่ไฯม่(อาคาร
อน มีงปจัระโยชน์
ดีอรี ยู่ในระดับมาก มีความภูมิใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ในผลงานของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้มี
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ความมั่นใจและเห็นคุณค่กรอบแนวคิ
าในตนเองเพิ
่มขึ้นอยู่ในระดับมาก และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกอยู่ในระดับมากที่สุด
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย

โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
ปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
อภิปรายผลการวิจัย
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํากัด ้ สู งอายุ ฯ จากผลการวิจั ยพบว่า เมื่ อเปรี ยบเทียบค่ า เฉลี่ ย ของการเห็ นคุ ณ ค่ า
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู
โดย วัชรพล วงศจันทร
ในตนเองของผู้สูงอายุหลัการปรั
งการทดลองสู
งกว่าก่อ่อนการทดลองแสดงให้
เห็นว่บาสินการจั
ดกิจกรรมศิ
ลปะสามารถส่งเสริมให้เพิ่ม
บปรุงกระบวนการเพื
ลดความผิดพลาดในการตรวจนั
คาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู
อายุศไึกด้ษาสอดคล้
งกับจํงานวิ
ยานยนต้สูงกรณี
: บริษัทอXYZ
ากัด จัยของ Aissen (1987) ที่ได้ศึกษาเรื่องการฝึกฝนผู้สูงอายุใน
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ พบว่า เป็นการสร้า งประสบการณ์ในด้านบวกให้กับผู้สูงอายุ เกิดการเรียนรู้วิธีการและ
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสิน่นใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตและพบว่
ภัณฑจากตานการใช้
กกของธุศริลกิปะเป็
จชุมชนนแนวทางที่เหมาะสมกับกลุ่ม
เทคนิค เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ
้น มีความมั
คงทางอารมณ์
จังหวัดจันทบุรี
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะซึมเศร้า โดย
ว้าเหว่
และแยกตัวเองจากสังคม ยังสอดคล้องกับคานธีชา บุญยาว (2555) ที่ศึกษาเรื่อง
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การออกแบบกิจกรรมศิการศึ
ลปะเพื
่อเสริมสร้นําาในการบริ
งการเห็หนารจั
คุณดการเศรษฐกิ
ค่าในตนเองของผู
ูงอายุในแต่ลอะช่
วงวัย พบว่าการเห็นคุณค่าใน
กษาบทบาทผู
จชุมชน อํา้สเภอพระนครศรี
ยุธยา
หวัดพระนครศรี
อยุธยา ้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะการเห็นคุณค่าในตนเอง และสมรรถภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุนั้นผูจั้สงอนต้
องมีพื้นฐานความรู
ตต ไต่แเหมาะสม
สง
ของผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถสร้โดย
างกิแสงจิ
จกรรมที
สอดคล้องกับความสนใจ อายุ บรรยากาศขณะปฏิบัติงานควรมี
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งจะทาให้ผู้สูงอายุเกิดความผ่อนคลาย กล้าแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ส่วนนิทรรศการ
อุบล ไมพุม
ศิ ล ปะนั้ น มี ค วามส าคั ญ มาก โดย
เพราะเป็
น การส่ งเสริ ม ให้ ผู้ สู งอายุ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จรู้ สึ ก ว่ า ตนเองยั ง มี คุ ณ ค่ า และ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
นอกจากเหตุผลดังทีโดย
่ได้กอัล่ญาชลีวแล้
วกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่ผู้วิจัย
เยาวราช
การวิ
เคราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํางานศิ
านาอินทรีลยปะและแนวคิ
ดวยวิธปี ลูกขาวตดนการเห็
เดี่ยวและนคุ ณ ค่ า ในตนเอง ประกอบกั บ
ได้นามาใช้ในกิจ กรรมได้
พัฒ
นามาจากกระบวนการท
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
สมรรถภาพทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ผู้สอํูงาเภอปราสาท
อายุได้รับรู้ความสามารถ เกิดความ
จังหวัดสุรินทร
ภูมิใจในการสร้างผลงานและเกิ
ดการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ได้ร่วมทากิจกรรมแลกเปลี่ยน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้กลยุ
างสัทมธกพัารตลาดค
นธภาพที
ะหว่มาชนท
งผูา้สนู้งําอายุ
และผู
ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีในการเข้าสังคม รวมทั้ง
าปลี่ ดกีรของชุ
สามเสน
เขตดุ้ชสมงาน
ติ กรุงเทพมหานคร
สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สูงอายุโดยเจ้ธัานของผลงาน
ย ชัยทร เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Maslow (อ้างถึงใน

เสรี ทองเลิศ, 2550) ทีการวิ
่กล่าเวว่
า การเห็
นคุนณของการลงทุ
ค่าในตนเอง
ประกอบด้
คราะห
ทางการเงิ
นทําสวนสละ
ในจังวหวัยสองส่
ดจันทบุวรี น ได้แก่ ความรู้สึกนับถือตนเอง มีความ
เคารพนับถือตนเองว่ามีความสโดยาคัดวงรั
ญและความสามารถในการท
าสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จ ความรู้สึกต่อคุณค่า
ตน สวัสดิ์มงคล
ที่บุคคลอื่นมีต่อตน ได้รับการยอมรับความเอาใจใส่ให้มีความสาคัญ มีศักดิ์ศรีและเป็นที่ยกย่องของสังคม
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะเพื่อการบาบัดเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเองพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมรูส้ ึกดีและมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน มีความภูมิใจจากการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตนเอง นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจ พูดคุยและให้กาลังใจ
ของผู้ จั ด กิ จ กรรมทั้ ง ก่ อ นและระหว่ า งการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมฯ นั้ น น่ า จะท าให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมฯ มี ค วามมั่ น ใจ
ในการแสดงออกมากขึ้น การสอดแทรกเรื่องราวการเพิ่มคุณค่าในตนเองทาให้มีการสื่อสารและทางานร่วมกันกับเพื่อน
สมาชิกภายในกลุ่ม เป็นการได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ส่วนนิทรรศการศิลปะที่ได้จัดร่วมกันนั้นมีความสาคัญ
มาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

ญ (ตอ้ช) ่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความ
การจัดกิจกรรมเพื่อการบาบัดเพื่อเสริมสร้างการเห็
นคุณสารบั
ค่าในตนเองนี
PROCEEDINGS
ภูมิใจ เกิดการยอมรับนับถือตนเอง มีความมัรายงานสื
่นใจและเห็
นการประชุ
คุณค่มวิาชในตนเองเพิ
ขึ้น และผลจากการจั
ดกิจกรรมดังกล่าวนี้
บเนื่องจาก
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าการระดับชาติวิจัย่ม
รําไพพรรณี
ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
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อื่นๆ ในระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค
และประเทศต่อไป
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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่อนประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการศึ
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ผู้สูงอายุโดยทาในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อมหาวิ
จะได้
เห็นผลของการจัดกิจกรรมที่สามารถนาไปพัฒรี นาระดับการเห็น
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
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ปะเพื่อเสริ
มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
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1. การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบาบัดเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุนั้น ผู้จัดจาเป็นจะต้องมี
โดย วัชรพล วงศจันทร
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะ
การเห็
นคุณค่าในตนเอง
รวมทั
้งสมรรถภาพของผู
้สูงอายุ เพืตโคมไฟ
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พงษ
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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ปรัชญา โตมานะ. (2548). ความรู้สึกมีคโดย
ุณค่ธัานในตนเองของผู
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ดวงรัตตนใจในผู
สวัสดิ์ม้สงคล
วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์. (2535). การส่งเสริมโดยสภาพจิ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยูPROCEEDINGS
่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตาบลสองพี่น้อง
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา
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อคจาย สินค:าประเภทช็
คโกแลต : in Song Phi Nong,
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
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MaiฒDistrict,
“การพั
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นางานวิจChanthaburi
ัยและนวัตกรรมProvince
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
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มากษาเพิ
ญ่อ, นประเทศไทย
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่อธรรมเจริ
ขั่มบชเคลื

ของโรงเรี
ยนบ
านโปงน้ํารอแนละเทคโนโลยี
ตําบลโปงน้ํารอนมหาวิ
อําเภอโป
งน้ํายรอราชภั
น จังหวั
จันทบุรี
คณะวิ
ทยาศาสตร์
ทยาลั
ฎรดาไพพรรณี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผูบริโภค
ธับทคั
นวาคม
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ดย่ยปรติอตามความต
มสิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การศึกษาครั้งกรอบแนวคิ
นี้มีวัตถุปดระสงค์
เพื่อศึกษาปั
จจัยเทีล็ก่เทรอนิ
กี่ยวข้กสองกั
บความอยู
่ดีมีสุข ของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตาบล
การสื่อสารแบบปากต
อปากอิ
(eWOM)
กับผลประกอบการ
สองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ของธุ
จังรหวั
นทบุ
รี กลุ่มตัการโรงแรมในประเทศไทย
วอย่างที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ ในตาบลสองพี่น้อง อาเภอ
กิจดคาจัปลี
กประเภทบริ
โดย บั295
ลลังกคน
สันทัโดยผู
ด ้ สู ง อายุ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ม าจากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้
ท่ า ใหม่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จ านวน
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
TSP และ สถิ
VRPTW
กตใชเ คราะห์
กรณีศึกษา
ความน่ า จะเป็ น แบบแบ่ ง สองขั้ น (Two stageงโดยใช
sampling)
ติ ที่ ใ ช้มาประยุ
ใ นการวิ
ข้ อ มู ล คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
บริษัท XYZ จํากัด
(Descriptive Statistics) ได้ แโดย
ก่ การแจกแจงความถี
่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
วัชรพล วงศจันทร
(Inferential Statistics)การปรั
ได้แก่บปรุการทดสอบไคสแควร์
(Chi-square
test)บสสินาหรั
บทดสอบความสั
งกระบวนการเพื่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
คาประเภทผลิ
ตโคมไฟ มพันธ์เบื้องต้นระหว่าง
ยานยนต กรณี
ศึกษา
: บริษัทหXYZ
ากัด ่ย งสัม พัทธ์ด้ วยค่า Odds ratio (OR) และใช้ สถิติถดถอย
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
และวิ
เคราะห์
าค่าจํความเสี
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
โลจิสติกส์ (Multiple logistic regressions analysis) เพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ที่ระดับ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ความเชื่อมั่น 95 % ผลการศึ
กษา พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ หลังจากควบคุมอิทธิพลตัวแปร
จังหวัดจันทบุรี
ด้านอื่นๆ คือ ภาวะสุขภาพ พบว่โดยา ผูชวนพบ
้สูงอายุเอีท่ยี่มวสานุ
ีภาวะสุ
รักษขภาพดีมีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสุขภาพต่า 11.195การศึ
เท่ากษาบทบาทผู
(AOR = 11.195,
95%CI
= 5.499–22.791)
และภาวะซึมอยุเศร้
นําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
ธยาา พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ซึมเศร้า มีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 0.196 เท่า (AOR = 0.196, 95%CI =
แสงจิตต ่ดไตีมแีสสงุขของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.090–0.424) มีความสัมพันธ์กโดย
ับความอยู
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
คาสาคัญ: ความอยู่ดีมสี ุข, ผู้สูงโดย
อายุอุ,บภาวะสุ
ขภาพ, ภาวะซึมเศร้า
ล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
Abstract
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
The objective
of this research was to study factors related to well-being of the elderly in
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
Song Phi Nong ,Tha Mai
จังหวัดDistrict,
สุรินทร Chanthaburi Province. The sample are 295 persons in Song Phi Nong,
โดย โสภิProvince.
ตตา ประพฤทธิUsing
พงษ two-stage sampling. The data were analyzed by
Tha Mai District, Chanthaburi
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
สามเสนinferential
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
descriptive statistics frequency, percentageาน้ําand
statistics Chi-square test for test
โดย ธันย ชัยทร
assumption between independent
variable and dependent variable and multiple logistic regression
การวิfactors
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
งหวัAfter
ดจันทบุรadjusting
ี
analysis for fact finding
related
well-being
to 95%ในจัCI.
for the influence of other
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
variables, the results showed that health status related to well-being of the elderly, elderly wellbeing were greater chance than elderly poor beingto average 11.195 times (AOR = 11.195, 95%CI =
5.499–22.791) and depressive disorders related to well-being of the elderly, elderly who did not have
depressive disorder was well-being greater chance elderly who with depression 0.196 times (AOR =
0.196, 95%CI = 0.090–0.424)
Keywords: well-being, elderly, health indicator, depressive disorders
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ประเทศไทยกาลังบทความวิ
เผชิญหน้าจกััยบภาวการณ์
เพิ่มายวัขึน้นพระราชสมภพสมเด็
อย่างรวดเร็จพระนางเจ
วของประชากรผู
การา
เนื่องในวโรกาสคล
ารําไพพรรณี ครบ 113้สปูงอายุ ซึ่งตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงหน
(ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั่นคือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging index) ที่แสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขกรณี
ึ้นไป)ศึกษา
กับบริกลุษ่มัทประชากรวั
NN&KY จํากัดยเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี) สาเหตุที่ทาให้ประชากรไทยเป็น
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิดชทีญ่ลณดลงในเวลา
ี ตีรณากรณ 2-3 ทศวรรษผ่านมา จากข้อมูลอัตราเจริญพันธ์รวมแสดง
สังคมผู้สูงอายุ สาเหตุที่หนึ่ง ได้แก่ อัตราการเกิ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อลอดวั
ขั่มบชเคลื
่อญนประเทศไทย
ให้เห็นว่ าจานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรี
ค
นหนึ
่
ง
มี
ต
ย
เจริ
พั
น
ธ์
ไ
ด้
ล
ดลงเป็
น
ล
าดับจาก 4.9 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2517 เหลือเพียงประมาณ 1.6 คน ต่อสตรี
คนต ในปี
2556 เหลือ เพียงประมาณ 1.3 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี 2576
โดย1พศวั
สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ตามความต
องการของผู
บริโภค่ยเมื่อแรกเกิดของคน
วั
19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
และสาเหตุที่สองที่ทาให้ประชากรไทยเป็นสังคมผู
้สูงอายุ
คืนณอที่ ฑคนไทยมี
อาแปรรู
ายุ2560
ยืนยปรติยาวขึ
้น จากอายุ
คาดเฉลี
มสิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภั
จังหวังดจัประมาณ
นทบุรี
ไทย 50 ปีก่อน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชายประมาณ
55ฏรําปีไพพรรณี
เพศหญิ
62 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2557 อายุคาด
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิ
กทรอนิ
กส (eWOM)
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มสูงขึ้น โดยเพศชายเพิ
่มเป็ดนการสื
72่อปีสารแบบปากต
เพศหญิงเพิอปากอิ
่มเป็นเล็79
ปี และอี
กสิบปีกัขบ้าผลประกอบการ
งหน้า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เกิดของเพศชายเพิ่มเป็น 76 ปี และเพศหญิงโดย
เพิ่มบัเป็ลลันงก83สันปีทัด(สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
เสนทางการขนส
และเริVRPTW
ตใญ
ช กรณี
ึกษา
มนุษย์, 2557) จากปัญหาเรื่องดัชนีสการปรั
ูงวัยทีบ่มปรุีแงนวโน้
มสูงขึ้น ทงโดยใช
าให้ผTSP
ู้สูงอายุ
่มเป็นปัมาประยุ
ญหาสกาคั
เนื่อศงจากอายุ
อวัยวะต่างๆ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ในร่างกายถูกใช้งานมานาน ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยทุกด้าน (ประนอม โอทกานนท์, 2554) ซึ่งทางรัฐบาลได้มี
โดย วัชรพล วงศจันทร
การกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั่องลดความผิ
คมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
- 2544)
จนถึงปัจจุบันคือ
การปรั
บปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสิน2540
คาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
ษัท XYZ่ดจํีมากัีสดุขของประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลมีการจัดทาแผน
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมี
แนวคิกรณี
ดหลัศึกกษาเพื:่อบริความอยู
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ผู้สูงอายุ แห่งชาติ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2545
– 2664)้อและการตั
ซึ่งกล่าดวถึ
ง การส่ซื้องทีเสริ
้มรครองทางสั
พฤติกรรมการซื
สินใจของผู
่มีตอมผลิผูต้ สภัู งณอายุ
ฑจากตระบบคุ
นกกของธุ
กิจชุมชน งคมส าหรั บ
จังหวัฒดจันางานด้
นทบุรี านผู้ สูงอายุระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้ านผู้สูงอายุ รวมถึงการ
ผู้สูงอายุ การบริหารจัดการเพื่อการพั
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผูการศึ
้สูงอายุ
และการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ นอกจากนี้
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ในปี 2559 รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นดูจัแงลผู
ูงอายุให้คอรอบคลุ
หวัด้สพระนครศรี
ยุธยา มทุกจังหวัด ทุกอาเภอๆ ละ 1 ตาบลทั่วประเทศ เน้นแนวคิด
แสง ได้รับความเท่าเทียม และอยู่ดีมีสุข (ปิยะสกล สกลสัตยาทร,
“สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึงพึ่งได้โดย
” เพืแสงจิ
่อให้ตผตู้สไตูงอายุ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
2558)
โดย อุบล ไมพุม
จากสาเหตุดังกล่าวจะเห็นการสื
ว่าประเทศไทยก
าลังเผชิ
ญกัอความต
บสภาวะสั
งคมสู
อย่าานคงหลี
่ยงไม่ศึกได้ษาและเมื่อพิจารณา
่อสารทางการตลาดที
่มีผลต
องการซื
้อสินงควัายในร
าปลีกกเลี: กรณี
ซีพีเฟรชมาร
ในกรุงาเทพมหานคร
ในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่เรป็านน แหล่
งลงทุนททางด้
นอุตสาหกรรมรถยนต์ น้ามันและอิเล็คทรอนิคส์ รวมไปถึงแหล่ง
โดย อัญชลี เยาวราช
ผลิตผลไม้ส่งออก และพืชพันธ์ทางเกษตร
อยละดัชนีสูงขวัองการทํ
ยของจัางนาอิ
หวันดทรีจันยดทบุ
อันนเดีดับ่ยวและ
ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 75.0
การวิเพบว่
คราะหาทร้างเศรษฐศาสตร
วยวิรธี สูปี ลูงเป็
กขานวต
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ดังภาพที่ 1
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 1 ร้อยละของอัตราส่วนจานวนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ต่อจานวนประชากรวัยเด็ก (ต่ากว่า 15 ปี)
หมายเหตุ: ดัชนีการสูงวัย = ร้อยละของอัตราส่วนจานวนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ต่อจานวนประชากรวัยเด็ก
(ต่ากว่า 15 ปี) หรือ (Index of Aging-loA) = (P60+/P15-) x 100
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั
่นคงของมนุษย์ (2557)

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

บสินมคากที
าในล็่สอคจ
คาประเภทช็
: ออาเภอเมือง และอาเภอ
สาหรับจังหวัดการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
จันทบุรีพบว่าอาเภอที่มีผู้สูงอายุ
ุด าคืยอสิอนาเภอท่
าใหม่อคโกแลต
รองลงมาคื
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
มะขามตามลาดับ ดังภาพที่ 2 “การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั
บ
งกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
นคราประเภทผลิ
โคมไฟ
ภาพที่ 2 จปรุ
านวนผู
้สูงอายุในแต่
ละอาเภอของจั
งหวัดจันบสิทบุ
ี ประจาปีตพ.ศ.2558
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ที่มา: ระบบสถิ
ยนวิท(2558)
โดยตถิิทรางการระเบี
นันท ทิวาราตรี
ย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวั
จากที่กล่าวมาข้
างต้ดจันนทบุผู้วริจี ัยมีจุดมุ่งหมายศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข ผู้สูงอายุ ตาบลสองพี่น้อง
เอี่ยวสานุรักษ
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุ
รี เพืโดย
่อใช้ชวนพบ
เป็นแนวทางในการวางแผนและพั
ฒนาความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุต่อไป
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยโดยวข้อุอบงกัล บไมความอยู
่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
พุม
จันทบุรี
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
วิธีการดาเนินการวิจการวิ
ัย เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1. ประชากร การทํ
ตัวอย่
างนและการสุ
่มมตัวของกลุ
อย่างมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
านาอิ
ทรียแบบดั้งเดิ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จานวน 1,256 คน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
การหาขนาดตักลยุ
วอย่ทธากงจากข้
อมูาปลี
ลซึก่งของชุ
ทราบจ
น่นงเทพมหานคร
อน ผู้วิจัยเลือกใช้การคานวณขนาดตัวอย่าง
ารตลาดค
มชนทานวนประชากรที
าน้ําสามเสน เขตดุสติ ่แกรุ
โดย ธันย ชัยทรโดยใช้สูตร (สุรินทร์ นิยมางกูร, 2542: 48-49)
สาหรับการประมาณสัดส่วนของประชากร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี
n
n 0
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
n

1

ให้ N แทนขนาดประชากร โดยที่ n0 
โดยที่

0

N

Z2 / 2
4e 2

n = ขนาดตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญทางสถิติ
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

โดยผู้วิจัยได้คานวณขนาดตัวอย่าง (n) ที่ทาให้คPROCEEDINGS
วามคลาดเคลื่อน (e) มีค่าไม่เกิน 0.05 ด้วยระดับความเชื่อมั่น
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลา้งยวัหมด
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
าไพพรรณี าครบ
จัย (ภาคบรรยาย)
1.96 โดยจานวนประชากรทั
(N) 1,256
คนารํแทนค่
ได้113ดังปนี้
95% และ z 0.025 เท่ากับ บทความวิ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
2

หนา

Z
(1.96) บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
n0   /22 
 384.16
กรณีศ4ึกษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํากั)ด2
e“การพั
4ฒ
(0นางานวิ
.05
การพั
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
n0 เพื
.16
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจํา294
หนายน้
ําพริกเห็295
ดนางฟาแปรรูป
่อขั384
่อนประเทศไทย
4.0”
กษาเพิ
.18
n แนวทางการศึ
n0ยนบานโปงน้ํา384
ของโรงเรี
รอน ตํ.16
าบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
1
1  โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
1256
N
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ดังนั้น จานวนผู้สูงอายุที่เเพืป็่อนการจั
ตัวอย่
งในการศึ
ษามี
้สูงอายุ
ี่ใช้ดใจันการศึ
หอประชุ
มสิริรก
ําไพพรรณ
ยรติคน
ฯ (อาคาร
( โดยผู
ดจําาณหน
าย ของโรงเรี
ยนวัจอาคารเฉลิ
ดานวน
มาบไผมพระเกี
ตํ295
าบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
ง จัท
งหวั
นทบุรี กษาครั้งนี้ ได้มา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
จักรกฤษณ
รมงคลstage sampling)
จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นโดย
แบบแบ่
งสองขัวิ้นเชีย(Two
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล กรอบแนวคิ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูโดย
ล แบ่บัลงลัเป็งกนสั2นทัขัด้นตอนดังนี้
การปรั
บ
นทางการขนส
TSP และ
VRPTW มาประยุ
กตใช กรณีศเพืึกษา
1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของตัวอย่ปรุางงเสโดยใช้
สถิติเชิงโดยใช
งพรรณนา
(Descriptive
Statistics)
่ออธิบายข้อมูลที่มีอยู่
บริษัท XYZ จํากัด
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) โดย
ร้อยละ
(Percentage) โดยใช้โปรแกรมทางสถิติในการประมวลผล
วัชรพล วงศจันทร
2. ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ได้การปรั
แก่ การทดสอบไคสแควร์
(Chi-square
test) สบาหรั
ทดสอบความสั
บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
สินคบ
าประเภทผลิ
ตโคมไฟมพันธ์เบื้องต้น
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ด้วยค่า Odds ratio (OR) และใช้สถิติ
โดย ถิรนันท analysis)
ทิวาราตรีวิทเพื
ย ่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ
ถดถอยโลจิสติกส์ (Multiple logistic regressions
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณลักษณะทั่วไปของตัวอย่างโดย แสงจิตต ไตแสง
จากผู้สูงอายุที่ใช้ในการศึสรรพสามิ
กษาจานวนมี
295 โภคของคนไทย
คน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.10
ตใหมกับการบริ
อุบล สไม่วพนใหญ่
ุม อยู่ระหว่าง 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาอายุ
รองลงมาเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.90 ด้โดย
านอายุ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลต
อความต
องการซื
้อสินคา กในร
านคาปลีบกประถมศึ
: กรณีศึกษา
ระหว่าง 70 – 79 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.90 ด้านระดับการศึ
กษาส่
วนใหญ่
จบการศึ
ษาระดั
กษา คิดเป็นร้อยละ
ร
า
น
ซี
พ
เ
ี
ฟรชมาร
ท
ในกรุ
ง
เทพมหานคร
84.10 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.10 ด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
โดย อัญชลี เยาวราช
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 60.30 รองลงมาคื
างงาน/ไม่ได้ขทองการทํ
างาน าคินาอิ
ดเป็นทรีนร้ยอดวยละ
การวิเคราะหอทว่างเศรษฐศาสตร
ยวิธปี 24.40
ลูกขาวตนด้เดีานรายได้
่ยวและ เฉลี่ยต่อเดือนส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000การทํบาท
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
27.80
รองลงมาไม่
ม
ี
ร
ายได้
คิ
ด
เป็
น
อยละ 23.40 ด้านความ
านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อํร้าเภอปราสาท
ดสุรินเทร
เพียงพอของรายได้ พบว่าส่วนใหญ่จังมีหวัรายได้
พียงพอ ไม่มีเงินเก็บ คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมามีรายได้ไม่เพียงพอ คิด
ประพฤทธิ
เป็นร้อยละ 31.50 ด้านภาระหนี้สินในปัจโดย
จุบันโสภิส่ตวตา
นใหญ่
ไม่มีหพนีงษ้สิน คิดเป็นร้อยละ 57.30 รองลงมามีหนี้สิน คิดเป็นร้อย
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
เขตดุสติ รองลงมามี
กรุงเทพมหานคร
ละ 42.70 ด้านสถานภาพใหญ่ประกอบมีสถานภาพสมรส คิมดชนท
เป็นาน้ร้ําอสามเสน
ยละ 57.60
สถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อย
โดย ธันย ชัยทร
2

ละ 27.5 ด้านสถานะในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 64.20 รองลงมาเป็นสมาชิกในครอบครัว
การวิเคราะห
ทางการเงินวของการลงทุ
ทําสวนสละ
ในจักงในครอบครั
หวัดจันทบุรี ว 1 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 35.80 ด้านจานวนสมาชิ
กในครอบครั
พบว่า ส่วนนใหญ่
มีสมาชิ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
70.20 รองลงมามี ส มาชิ ก ในครอบครั ว มากกว่ า 4 คนขึ้ น ไป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.80 ด้ า นผู้ ดู แ ลความเป็ น อยู่ ใ น
ชีวิตประจาวัน หรือผู้ดู แลเรื่องการรักษาพยาบาล พบว่าส่วนใหญ่ดูแลตนเองและมีบุตรสาว/บุตรชาย คิดเป็นร้อยละ
44.40 รองลงมาเป็นคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 14.60 ด้านภาวะสุขภาพ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ
76.60 รองลงมาสุภาพอยู่ในระดับภาวะสุขภาพปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.60 ด้านภาวะซึมเศร้า พบว่าผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 80.30 ด้านการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางสังคม พบว่ามีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ
69.20 และด้านการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางศาสนา พบว่ามีผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 88.80 รายละเอียดดังตารางที่ 1
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัณญลัก(ตษณะทั
อ) ่วไป
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุ จาแนกตามคุ
PROCEEDINGS

เพศ

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

คุณลัจกษณะทั
่วไป
บทความวิ
ัย (ภาคบรรยาย)

จานวน

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคา106
ประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
189
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
อายุ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
60 – 69 ปี ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ําร140
อน จังหวัดจันทบุรี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
70 – 79 ปี
106
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
80 ปีขึ้นไป
49
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ระดับการศึกษา
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ไม่ได้เรียน กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM)
13 กับผลประกอบการ
ประถมศึกษา ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 248
โดย บัลลังก สันทัด
มัธยมศึกษา
27
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ปวช./ อนุปริญบริญาษัท(ปวส.)
4
XYZ จํากัด
ปริญญาตรี
3
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
อาชีพ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ข้าราชการบานาญ
5
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ค้าขาย/ ธุรกิจพฤติ
ส่วนตั
ว ้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากต
16 นกกของธุรกิจชุมชน
กรรมการซื
รับจ้าง
22
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
เกษตรกร
178
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จ
ชุ
ม
ชน
อํ
า72
เภอพระนครศรีอยุธยา
ว่างงาน/ ไม่ได้ทางาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อื่นๆ
2
โดย แสงจิตต ไตแสง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ต่ากว่า 5,000 บาท โดย อุบล ไมพุม
53
5,000 – 10,000
การสืบาท
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในร82
านคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพบาท
ีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
10,001 – 20,000
34
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
20,001 – 30,000 บาท
23
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
มากกว่า 30,000
บาท
34
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ไม่มรี ายได้ จังหวัดสุรินทร
69
ความเพียงพอของรายได้ โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
งเทพมหานคร
รายได้เพียงพอกลยุ
มีเทงิธนกเก็ารตลาดค
บ าปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุ87
รายได้เพียงพอ ไม่มีเงิโดย
นเก็ธับนย ชัยทร
115

ชาย
หญิง

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัด93
จันทบุรี
รายได้ไม่เพียงพอ
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ภาระหนี้สินในปัจจุบัน
ไม่มีหนีส้ ิน
169
มีหนี้สิน
126
สถานภาพ
โสด
21
สมรส
170
หม้าย
81
หย่า
7
แยกกันอยู่
15
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ร้อยละ
หนา
35.90
64.10
47.50
35.90
16.60
4.40
84.10
9.10
1.40
1.00
1.70
5.40
7.40
60.30
24.40
0.70
18.20
27.80
11.50
7.80
11.50
23.40
29.50
39.00
31.50
57.30
42.70
7.10
57.60
27.50
2.40
5.10
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
จานวน

คุณลักษณะทั่วไป
ร้อยละ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
สถานะในครอบครัว บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
หัวหน้าครอบครัว
190
64.20
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บ
สิ
น
ค
า
ในล็
อ
คจ
า
ย
สิ
น
ค
า
ประเภทช็
อ
คโกแลต
:
สมาชิกครอบครัว
106
35.80
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
จานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่าน)
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
1 – 4 คน
70.20
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนา207
ยน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
มากกว่า 4 คนขึ้นไป
88
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุร29.80
ี
ผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน หรือโดยผู้ดพศวั
ูแลเรืต ่อสุขงสบาย
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
การรักษาพยาบาล (ตอบได้มากกว่แนวทางในการพั
า 1 ข้อ) ฒนาผลิ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จั131
งหวัดจันทบุรี
ดูแลตนเอง
44.40
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
คู่สมรส
14.60
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็ก43
ทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บุตรสาว/บุตรชาย
131
44.40
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
หลาน
32
10.80
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ญาติ
6
2.00
บริษัท XYZ จํากัด
เพื่อนบ้าน
6
2.00
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ภาวะสุขภาพ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 12
ภาวะสุขภาพต่า
4.10
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ภาวะสุขภาพปานกลาง พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่ม55
18.60
ีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ภาวะสุขภาพต่า
226
76.60
จังหวัดจันทบุรี
ภาวะซึมเศร้า
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
ธยา
ไม่มภี าวะซึมเศร้า
237 จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุ80.30
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีภาวะซึมเศร้า
58
19.70
โดย แสงจิตต ไตแสง
การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางสังคม
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ไม่ได้เข้าร่วม
91
30.80
โดย อุบล ไมพุม
เข้าร่วม
204้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึก69.20
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื
ษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางศาสนา
โดย อัญชลี เยาวราช
ไม่ได้เข้าร่วม
33
11.20
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เข้าร่วม
262
88.80
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
รวม จังหวัดสุรินทร
295
100.00
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
าปลีก่ดของชุ
ชนทาน้้สําสามเสน
การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัารตลาดค
บความอยู
ีมีสุขมของผู
ูงอายุ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

หนา

จากปัจจัยทางด้านคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการศึกษา ความเพียงพอ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ของรายได้ ผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจโดยาวัดวงรั
น หรืตอนผูสวั้ดูแสดิลเรื
่องการรักษาพยาบาล ภาวะสุขภาพ ภาวะซึมเศร้า และการ
์มงคล
เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางศาสนา มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.002 (OR = 1.646, 95%CI = 0.195–13.928), 0.001 (OR = 2.656, 95%CI = 1.497–4.712), 0.001 (OR =
1.469, 95%CI = 0.620–3.481), 0.000 (OR = 10.942, 95%CI = 5.787–20.686), 0.000 (OR = 0.206, 95%CI =
0.110–0.385), 0.002 (OR = 3.203, 95%CI = 1.502–6.828) รายละเอียดดังตารางที่ 2
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 2 ร้อยละ และระดับความอยู่ดีมสี ุขของผู
้สูงอายุ จาแนกตามปัจจัยทางด้านคุณลักษณะ
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
หนา
ความอยู
ีมีสทุขยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทความวิ
ความ จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดั
บชาติ ่ด
มหาวิ
OR
95%CI
อยู่ดีมีสุข
ระดับน้อยถึงปานกลาง บสินคาในล็
ระดัอคจ
บมาก
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
าย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
เพศ
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย24พิช(22.6%)
ญณี ตีรณากรณ
ชาย
82 (77.4%)
0.633–2.001
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรู1.126
ป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
หญิง
39
(20.6%)
150
(79.4%)
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
อายุ
โดย พศวัต สุขสบาย
60–69
26 (18.6%)
114
0.727บริโภค 0.414–1.278
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ตามความตองการของผู
ธันวาคม
2560ป(81.4)
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
งหวัดจันทบุรี
70 ปี ขึ้นไป
36 (23.9%)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี118
จังหวั(76.1%)
ดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ระดับการศึกษา
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
< ปริญญาตรี
226 (78.5%)
1.646 0.195–13.928
ของธุรกิจคา62
ปลีก(21.5%)
ประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย1บัล(14.3%)
ลังก สันทัด
6 (85.7%)
 ปริญญาตรี
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
อาชีพ
บริษัท XYZ จํากัด
ไม่ได้ทางาน
17 (22.1%)
60 (77.9%)
1.059 0.565–1.1987
โดย วัชรพล วงศจันทร
ทางาน
(21.1%) ่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
172 (78.9%) บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การปรับปรุ46
งกระบวนการเพื
รายได้
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย52ถิร(21.8%)
นันท ทิวาราตรีวิทย 186 (78.2%)
1.169 0.566–2.417
 20000
พฤติ
ก
รรมการซื
อ
้
และการตั
ด
สิ
น
ใจของผู
ซ

อ
้
ื
ที
ม
่
ต
ี
อ

ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
จ
ากต
น
กกของธุ
รกิจชุมชน
11 (19.3%)
46 (80.7%)
 20001
จังหวัดจันทบุรี
ความเพียงพอของรายได้
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
รายได้ไม่เพียงพอ การศึกษาบทบาทผู
31 (33.3%)
62 (66.7%)
2.656 อยุธยา1.497–4.712
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
รายได้เพียงพอ
32 (15.8%)
170 (84.2%)
โดย
แสงจิ
ต
ต
ไต
แ
สง
ภาระหนี้สิน
สรรพสามิต32
ใหมก(18.9%)
ับการบริโภคของคนไทย 137 (81.1%)
ไม่มีหนีส้ ิน
0.716 0.409–1.252
โดย อุบล ไมพุม
มีหนี้สิน
31 (24.6%)
95 (75.4%)
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สถานะภาพ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โสด/หม้าย/หย่า/
95 (76.6%)
1.267 0.721–2.226
โดย29อัญ(23.4%)
ชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
แยกกันอยู่
การทํานาอิน33ทรี(19.4%)
ยแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
สมรส
137 (80.6%) ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
สถานะในครอบครัว
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
หัวหน้าครอบครัว กลยุทธการตลาดค
37 (19.5%)
153 (80.5%)
0.735 0.415–1.300
าปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สมาชิกครอบครัว
79 (75.7%)
โดย26ธัน(24.30%)
ย ชัยทร
จานวนสมาชิกในครอบครัการวิ
ว เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย42ดวงรั
ตน สวัสดิ์มงคล
4
(20.3%)
166 (79.7%)
0.812 0.448–1.474
5
21 (23.9%)
67 (76.1%)
ผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน หรือผู้ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล
คู่สมรส
7 (16.30%)
36 (83.70%)
1.469 0.620–3.481
ไม่ใช่คู่สมรส
56 (22.2%)
196 (77.8%)
ภาวะสุขภาพ
ภาวะสุขภาพต่า
40 (59.7%)
27 (40.3%)
10.942 5.787–20.686
ภาวะสุขภาพดี
23 (10.1%)
205 (89.9%)
ภาวะซึมเศร้า
ไม่มภี าวะซึมเศร้า
36 (15.2%)
201 (84.8%)
0.206 0.110–0.385
มีภาวะซึมเศร้า
27 (46.6%)
31 (53.4%)
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p-value
0.687
0.267
0.002*
0.857
0.673
0.001*
0.240
0.409

0.289
0.493
0.001*
0.000*
0.000*
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สารบัญ (ตอ)

ความอยู่ดีมีสุขPROCEEDINGS
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
OR
95%CI
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิบ
ชาการระดั
บชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
อยู่ดีมีสุข
ระดับน้อยถึงปานกลาง
ระดั
มาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางสังคม
ไม่ได้เข้าร่วม
24การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
(26.4%)
67 (73.6%)
บสินคาในล็อคจาย สิ1.515
นคาประเภทช็0.847–2.713
อคโกแลต :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
เข้าร่วม
39 (19.1%)
165 (80.9%)
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางศาสนา
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ไม่ได้เข้าร่วม
14ของโรงเรี
(42.14%)
19
(57.6%)
3.203
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวั1.502–6.828
ดจันทบุรี
เข้าร่วม
49 (18.7%)
โดย พศวัต สุขสบาย213 (81.3%)
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หมายเหตุ * หมายถึง มีระดับนัยสาคัแนวทางในการพั
ญทางสถิติ 0.05

p-value
หนา
0.160
0.002*

มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การสื
่อสารแบบปากต
ปากอิเ้สล็กูงทรอนิ
ส (eWOM)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยกรอบแนวคิ
ที่เกี่ยวข้อดงกั
บความอยู
่ดีมีสุขอของผู
อายุ กพบว่
า ปัจจักัยบทีผลประกอบการ
่มีความสัมพันธ์กับความอยู่
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ดีมีสุขของผู้สูงอายุอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ มี ทั้งหมด 6 ปั จจัย จากนั้นน ามาวิเ คราะห์ด้ วยวิธี ถ ดถอยโลจิส ติก ส์
โดย บัลลังก สันทัด
(Multiple logistic regressions analysis)
ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ใช้ในการทานายความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ซึ่งได้ปัจจัยที่
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงบริ
อายุ
ย่างมีจํานกััยดสาคัญทางสถิติ คือ ภาวะสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีมี
ษัทอXYZ
โอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่
ูงอายุ
โดยาวัผูช้สรพล
วงศทจี่มันี ภทราวะสุขภาพต่า 11.195 เท่า (AOR = 11.195, 95%CI =
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
สินคบาความอยู
ประเภทผลิ่ดตีมโคมไฟ
5.499–22.791) และภาวะซึมเศร้า พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีภ่อาวะซึ
มเศร้
ามีโอกาสจะมีรบะดั
ีสุขมาก มากกว่า
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 0.196 เท่า (AOR = 0.196, 95%CI = 0.090–0.424) รายละเอียดดังตารางที่ 3
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคาระปัจจัยทีเ่ กีจั่ยงหวั
วข้ดอจังกั
บความอยู
่ดีมสี ุขของผู้สงู อายุ เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธถี ดถอยโลจิสติกส์
นทบุ
รี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
AOR จชุมชน อําเภอพระนครศรี
95%CI อยุธยา p-value
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับการศึกษา
0.511
0.048–5.484
0.579
โดย แสงจิตต ไตแสง
ความเพียงพอของรายได้
2.474
1.223–5.003
0.120
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน หรือผู้ดโดย
ูแลเรื
1.168
0.418–3.266
0.768
อุบ่อลงการ
ไมพุม
รักษาพยาบาล
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ภาวะสุขภาพ
11.195
5.499–22.791
0.000*
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ภาวะซึมเศร้า
0.196
0.090–0.424
0.000*
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การเข้าร่วมปฏิบัตภิ ารกิจทางศาสนาการทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
2.076
0.806–5.351
0.130
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
หมายเหตุ * หมายถึง มีระดับนัยสาคัจัญงหวัทางสถิ
ดสุรินทรติ 0.05
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สรุปและอภิปรายผล
โดย ธันย ชัยทร

การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัการวิ
จจัยเคราะห
ที่เกี่ยวข้
องกับนความอยู
่ดีมนีสทําุขสวนสละ
ของผู้สในจั
ูงอายุ
จากควบคุ
มอิทธิพลตัวแปรด้าน
ทางการเงิ
ของการลงทุ
งหวัดหลั
จันงทบุ
รี
อื่นๆ คือ ภาวะสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภโดย
าวะสุ
ขภาพดี
ระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ดวงรั
ตน สวัมสดิีโอกาสจะมี
์มงคล
ภาวะสุขภาพต่า 11.195 เท่า (AOR = 11.195, 95%CI = 5.499–22.791) และภาวะซึมเศร้า พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะ
ซึมเศร้ามีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 0.196 เท่า (AOR = 0.196, 95%CI =
0.090–0.424) มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ภาวะสุขภาพ (Health status) คือ ภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย มีความแข็งแรง ไม่เจ็บป่าย ซึ่งสามารถ
ดารงชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีมีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดี
มีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพต่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราพร ทองดี และคณะ (2555) พบว่า คุณภาพ
ชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับภาวะสุขภาพ (r = .77, p < .01) โดยคะแนนภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.10 รองลงมาอยู่ ในระดับดี ร้อยละ 37.60 เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นวัย
ผู้สูง อายุตอนต้นซึ่งยังมีสุขภาพดี ไม่มีข้อจากัดในการทา กิจกรรมต่างๆ ทาให้เกิดความพึงพอใจที่สามารถ ปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน ดูแลตนเองและประกอบ อาชีพได้ ผู้สูงอายุที่ยังสามารถทางานได้ ช่วยเหลือ ตัวเองได้ สามารถปฏิบัติกิจวัตร
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
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และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ประจาวันได้ดี ทาให้ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีคPROCEEDINGS
ุณค่าในตนเอง และซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีภาวะสุขภาพและคุณภาพ
งจากการประชุ
วิชาการระดั
บชาติวิจพ
ัยรํราไพพรรณี
้งที่ 11
ชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยรายงานสื
ของ พิบเนืม่อพิงจาก
สุทการประชุ
ธิ์ บัวมแก้
ว และรติ
ถึงฝั่งครั(2559)
พบว่า จาการศึกษาภาวะสุขภาพของ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนาได้มากที่สุด
ผู้สูงอายุไทยและอานาจในการทและงานประชุ
านายภาวะสุ
ขภาพของผู
ขภาพของผู้สูงอายุ
มวิชาการระดั
บชาติ มหาวิท้ส
ยาลัูงยอายุ
ราชภัฏกลุสามารถท
มศรีอยุธยา ครั้งานายภาวะสุ
ที่ 8
โดยมีค่า สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
(β) เท่ากับ .174
แลสุขภาพของผู
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินรองลงมาคื
คาในล็อคจายอสิการดู
นคาประเภทช็
อคโกแลต : ้สูงอายุ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ถดถอย มาตรฐาน (β) เท่ากับ .164
โดยการดู
แลสุขภาพของผู
้สูงอายุตกรรม
พบว่าเมื่อผู้สูงอายุมี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวั
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
มากขึ้นย่อมส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น อีกทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่บุคคลกระทาเพื่อสุขภาพ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของตนเอง
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ภาวะซึมเศร้า (Depressive
โดย พศวัตdisorders)
สุขสบาย คือ ภาวะที่บุคคลมีอาการซึม เศร้า รู้สึกหดหู่ ท้อแท้ หรือสิ้ นหวัง จน
ตวัภัน้งณทีนี่ ฑ19้พเห็บว่
องการของผู
ภค ่จะมีระดับความอยู่ดีมีสุข
-ด20นางฟ
ส่งผลต่อชีวิตประจาวัน ซึแนวทางในการพั
่งจากผลการศึฒกนาผลิ
ษาครั
าธันวาคม
ผูา้สแปรรู
ูง2560
อายุป ทตามความต
ี่ไม่มีภาวะซึ
มเศร้าบมีริโโอกาสที
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุรี
มาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า มหาวิ
ซึ่งสอดคล้
บงานวิจังจหวััยดของ
ทยาลัยราชภัอฏงกั
รําไพพรรณี
จันทบุรี ทวีชัย เชสูงเนิน และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ (2554)
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
พบว่า สัดส่วนของระดับความอยู
ีสุขของผู
้สูงอายุทอี่เป็ปากอิ
น สมาชิ
กสมาคมข้
าราชการบ
าเหน็จบานาญและผู้สูงอายุ จังหวัด
กรอบแนวคิ่ดดีมการสื
่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ขอนแก่น โดยรวมอยู่ที่ระดั
บความอยู
ีมสี ุขมากกส่ารโรงแรมในประเทศไทย
วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า และรถยนต์
ของธุ
รกิจคาปลีก่ดประเภทบริ
บัลลังกฒสันา
นทัดความอยู่ดีมีสุขควรหาแนวทางในการป้องกันภาวะซึมเศร้า ที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อการส่งเสริโดยมและพั
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
TSP และ
VRPTW
มาประยุ
กตใช กรณีศึกษา างสม่าเสมอต่อไป และ
และอานวยความสะดวกต่อเดินทางของผู้สูงอายุงโดยใช
เพื่อการมี
ส่วนร่
วมในกิ
จกรรมของสมาคมอย่
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Abstract
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดresearch
สุรินทร were 1) to investigate the demands of labours towards the
The purposes of this
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
Business English trainee students
from the Faculty of Humanities and Social Sciences, and 2) to
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
study the development guidelines
in Business English Department. A survey method
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was employed in this study. The data were analyzed using percentage, mean, and standard
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
deviation. The subjects were 18
โดย entrepreneurs
ดวงรัตน สวัสดิ์มงคลin the Eastern coast of Thailand: Chanthaburi,
Rayong, Trat and Chon Buri provinces. The instruments used for this study were a 5 rating scale
questionnaire consisting of 20 items and an in-depth interview based on the purposes of this
study.
The results showed that there were 3 aspects for the labour demands towards trainee
students rating from highest to lowest needs as follows: responsibility ( X = 4.17), morality and
ethics ( X = 4.12), and knowledge and skills ( X = 4.09) respectively. There are varieties of
learning guidelines such as; organizing class discussion activities in the classroom with authentic
topics of the workplaces and promoting active learning in the classroom.
Keywords: Business Tourism, Eastern Coast Thailand, Business English Students
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บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมนวิภาษาสากลที
ชาการระดับชาติวิจัยรํ่ใาช้
ไพพรรณี
ครั้งทีห
่ 11ลาย เป็นภาษาใช้งานของอาเซียนและมี
ในสังคมโลกยุคปัจจุบรายงานสื
ัน ภาษาอั
งกฤษเป็
กันแพร่
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
า
บทบาทที่สาคัญยิ่งเพราะถือเป็และงานประชุ
นเครื่องมืมวิอชทีาการระดั
่ใช้ในการติ
อยสืราชภั
่อสารโดยเฉพาะในด้
านการค้าและธุรกิจ (อุหน
ตสาหกรรม
บชาติ มหาวิดทต่
ยาลั
ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
บริก ารและการท่อ งเทีการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
่ย ว) ซึ่ งถื อได้ว่ า เป็น แหล่ง ทีบสิ่มนาของรายได้
เงิ นตราต่
า งประเทศ
จะมีส่ วนช่ว ยสร้า ง
คาในล็อคจาย สิในนรู
คาปประเภทช็
อคโกแลต
:
เสถียรภาพให้กับดุลการช
นได้
นอย่าจํงมาก
กรณีาระเงิ
ศึกษา บริ
ษัทเป็NN&KY
ากัด นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนาเอา
“การพั
การพั
ฒ
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ณฑิปตด้านภาษาอังกฤษทีมีคุณภาพและมี
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามที
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ป ตามความต
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มสิริรําไพพรรณ
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เพื
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บลมาบไพ
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ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
รี ้น ที่รัฐบาลควรถือเป็น
องค์กรทางธุรกิจ โดยเฉพาะด้านทักษะภาษาต่
างประเทศที่ยังเป็นจุดอ่อนของแรงงานไทยนั
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
โอกาสที่จะเร่งการพัฒนากาลังแรงงานที่เกี่ยวข้องในสาขาท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษา
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
(ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒของธุ
น์. 2557)
้นภาษาอัการโรงแรมในประเทศไทย
งกฤษจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน
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เส
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ทางการขนส
และ VRPTW
ศึกษา
ราไพพรรณี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทะเลตะวันออก งจึโดยใช
งเป็นTSP
โอกาสที
่จะผลิตมาประยุ
บัณฑิตกตเพืใช่อกรณี
ตอบสนองความต้
องการทางธุรกิจ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ท่องเที่ยว และนอกจากนี้สาขาวิชายังเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์
โดย วัชรพล วงศจันทร
วิชาชีพ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ดังนั้น การวิยานยนต
จัยครั้งนีกรณี
้จึงมุศ่งึกศึษากษาถึ
ลักจํษณะที
: บริษงัทคุณ
XYZ
ากัด ่ พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ตามความต้องการของ
โดย ถิรนัชนทาภาษาอั
ทิวาราตรีงกฤษธุ
วิทย รกิจ คณะมนุษยศาสตร์ เข้ารับการฝึกงาน เพื่อนาผลวิจัยมาใช้
สถานประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิ
พฤติรวมทั
กรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผู
ซื้อทีน่มีตักอศึผลิกษาในด้
ตภัณฑจากต
จชุมชน
พัฒนาการเรียนการสอน
้งการเตรี
ยมความพร้
อมให้
านต่นากกของธุ
ง ๆ ทีร่จกิาเป็
นในการฝึกงาน ซึ่งจะมีผล
จังหวัดจันทบุรี
ต่อการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึโดย
กงานในรุ
่นต่อไป และยังส่งผลต่องานอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่จะได้
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
บุคลากรที่มีคุณภาพอีกการศึ
ด้วยกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย จแสงจิ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิ
ัย ตต ไตแสง
สรรพสามิ
ต
ใหม
กับการบริกโภคของคนไทย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนั
ศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของสถาน
โดย อุบล ไมพุม
ประกอบการ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพั
ฒนาปรั
บปรุงการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
งเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ขอบเขตการวิจัย
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1. กลุ่มตัวอย่
างที
จังหวั
ดสุ่ใรช้ินใทรนการวิจัย คือ สถานประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก
ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชโดยาชีโสภิ
พฝึกตตา
งานในปี
การศึ
กษา 2559 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 4 แห่ง ระยอง 3 แห่ง ตราด
ประพฤทธิ
พงษ
6 แห่ง และชลบุรี 5 แห่กลยุง ทจธานวนทั
้งสิา้นปลี18กของชุ
แห่มงชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
การตลาดค
โดย ธั่มนตัย้งชัแต่
ยทร
2. ระยะเวลาที่ศึกษาเริ
เดือน พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตขนองสถานประกอบการ
สวัสดิ์มงคล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

บุคลากรในการปฏิบัติงานจาเป็นต้องพิจารณาจากลักษณะของการปฏิบัติที่ของลูกจ้าง มี 10 ข้อ คือ
(จาเนียร จวงตระกูล, 2542 อ้างใน กฤตยา ฐานุวรภัทร์, 2555: 13-14 )
1. มีความขยันหมั่นเพียรดี เป็นคนลงมือทาบากบั่นพากเพียรในการทางานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ตรงต่อเวลา ทางานบรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของนายจ้าง
2. สร้ างผลงานมี คุณภาพ เป็น คนที่ทางานส าเร็จ ตรงตามเกณฑ์ที่ องค์ กรตั้ง ไว้ และท างานได้ ถูก ต้อ ง
ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และมีการตรวจสอบผลงานที่ทาอยู่เสมอ
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน นายจ้าง และองค์กร เป็นผู้ที่นายจ้าง
ไว้วางใจที่ให้รับผิดชอบงานและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทางานได้
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4. มีความรู้ เป็นคนที่เข้าใจในงานที่ได้รั บมอบหมายรู
้วิธีการทางาน ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ทา
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เพิ่มเติมพร้อมที่จะเข้าไปถามผู
้รู้เมืจ่อัยไม่(ภาคบรรยาย)
เข้เนืาใจ
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
5. มีความสามารถในการเรียนรู้งานเป็นอย่างดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศึกษาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนามาปรัการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บปรุงใช้กับการทางานอยู่ตลอดเวลา
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดย“การพั
กล้
าตัดสิฒ
นใจและมุ
มานะ
สามารถแสดงความเห็
การพั
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม นเกี่ยวกับการที่ทาได้อย่าง
พิชญณี ตีรณากรณ
มั่นใจ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
7. มีสามัญสานึก มีดุลของโรงเรี
ยพินิจ ยไหวพริ
งๆ อย่
ผลโดยพิ
ว
นบานโปบงน้ทําราสิ
อน่งต่ตําาบลโป
งน้าํ รงมี
อนเหตุ
อําเภอโป
งน้ํารจอารณาอย่
น จังหวัดจัานงรอบคอบแล้
ทบุรี
โดย พศวัต สุอารมณ์
ขสบาย ดี มารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน วางตั วได้ เ หมาะสม เข้า กั บ
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักกาลเทศะ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
นายจ้างและเพื่อนร่วมงานได้เป็แนวทางในการพั
นอย่างดี ฒนาผลิ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
9. ให้ความสาคัญกับการทโดย
างานเป็
นกลุทยาลั
จักรกฤษณ
วิ่มเชีสามารถติ
ยรมงคล ดต่อประสานงานเพื่อให้ความร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี
ยอมรับความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
นายจ้ดาการสื
ง ลู่อกสารแบบปากต
ค้าได้
กรอบแนวคิ
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกกรประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
10. มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์
เป็นคนมองสิ
่งต่างๆ ในแง่บวก ซึ่งจะนาไปสู่การทางานที่ดี

โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชบริาชีษัทพXYZ
สาหรั
จํากับดการท่องเที่ยวอาเซียน
โดย วัชกล่
รพลาวว่
วงศ
ันทร
ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ (2557)
า จมาตรฐานสมรรถนะร่
วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยว อาเซียน
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
ด
พลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ สมรรถนะ
สาขาธุรกิจโรงแรม (4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core
Competencies)
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ทั่วไป (Generic Competencies) และ
หน้าวทีิท่ ย(Functional Competencies) ของแต่ละตาแหน่งงาน
โดยสมรรถนะ
ถิรนันท ทิวาราตรี
ที่ต้องใช้ร่วมกันในกลุ่มอาเซียน พฤติ
ผู้ที่สกรรมการซื
าเร็จ การศึ
กษา ดและ
ผู้ที่จะท
าชีนพกกของธุ
การโรงแรมในแต่
้อและการตั
สินใจของผู
ซื้อทีางานในสายวิ
่มีตอผลิตภัณฑจชากต
รกิจชุมชน ละตาแหน่ง
จังหวัดจันสมรรถนะร่
ทบุรี
งาน จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
วมวิชาชีพ การท่องเที่ยวอาเซียน สามารถไปประกอบอาชีพได้ ใน
โดย
ชวนพบ
เอี
่ยวสานุรักษ
กลุ่ม ประเทศอาเซียนทุกประเทศ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
สมรรถนะหลัก CoreจัCompetencies
ที่ทุก ตาแหน่งงานต้องมี 5 ข้อ คือ
งหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. การทางานร่วมกับผู้ร่วมงาน
โดย และลู
แสงจิตกตค้ไตาอย่
แสงางมี ประสิทธิภาพ
2. การทางานในสภาพสั
งคมทีต่หใหม
ลากหลายได้
สรรพสามิ
กับการบริโภคของคนไทย
ไมพุมและ ระเบียบความปลอดภัย
3. การดาเนินตามสุขอนามัยโดย
ในทีอุ่ทบลางาน
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ีผลตอความต
องการซื
4. การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติต้านสุขลัก่มษณะ
สถานที
่ ้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพ้อีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
5. การรักษา และคงความรู
ุตสาหกรรมบริ
การ
โดย อัญชลี เยาวราช
สมรรถนะทั่วไป Generic
Competencies
ที่ทของการทํ
ุก ตาแหน่
คือนเดี่ยวและ
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
านาอิงงานต้
นทรียดอวงมี
ยวิธป6ี ลูข้กอขาวต
1. การสื่อสารทางโทรศั
พท์านาอิ
ได้อนย่ทรีางมี
ระสิ้งเดิทมธิของกลุ
ภาพ มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
การทํ
ยแป
บบดั
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
2. การปฏิบัติงานทั่วไป
โสภิตตา ประพฤทธิ
3. การใช้เครื่องมือทางธุรกิจโดย
และเทคโนโลยี
ทั่วไปพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
4. การส่งเสริมการบริการสินค้า และการต้อนรัมบชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

5. การจัดการ และแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถาน การณ์ต่างๆ
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
6. การสื่อสารภาษาอัการวิ
งกฤษได้
ในระดับปฏิบัติการพื้นฐาน
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

คุณภาพการบริการ

หลักสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการ มี 10 ประการ (พาราสุรามาน ซีแทมล
และเบอร์รี่, 2546 อ้างใน ศุภลักษณ์ สุริยะ, 2556: 48) ดังนี้
1) การฟัง (Listening) การทาความเข้า ใจว่าความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยการศึกษาศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ทั้งของลูกค้าและของผู้ผลิตเอง
2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความน่าเชื่อถือถือว่าเป็นสิ่งที่ สาคัญ และควรจะคานึงเป็นสิ่งแรกใน
องค์ประกอบของคุณภาพการศึกษา
3) การให้บริการขั้นพื้นฐาน (Basic Service) ผู้ให้บริการต้องส่งมอบการบริการขั้นพื้นฐานแก่ลูกค้า เช่น
การรักษาคามั่นสัญญา
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

4) การออกแบบการบริ
การบเนื่อ(Service
การส่
มอบการบริ
รายงานสื
งจาก
งจากการประชุ
การประชุมDesign)
วิชาการระดับชาติ
วิจัยรํางไพพรรณี
ครั้งที่ 11 การที่มีคุณค่ามากที่สุดแก่ลูก ค้า ต้อง
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
จัย (ภาคบรรยาย)
อาศัยการพัฒบทความวิ
นาและการออกแบบการบริ
การแบบองค์รวมทั้งระบบควบคู่ไ113ปกัป บมีการจัดการที่ดีด้วย หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
5) การแก้ไขปั
ญหา (Recovery) เมื่อลูกค้าประสบปัญหาในการเข้ารับการบริการ ผู้ให้บริการต้องยินดีรับ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ฟังข้อร้องเรียนของลูกกรณี
ค้า ศและท
าการแก้
ไขให้จําเกัร็ดวที่สุด และนาปัญหาเหล่ านั้นมาทาการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
ึกษา บริ
ษัท NN&KY
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
ัยและนวัตCustomer)
กรรม ถึงแม้ว่าความน่าเชื่อถือจะเป็นสิ่ง
6) การสร้างความประหลาดใจให้
กั บลูกค้าจ(Surprising
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
กษาเพิ
องทางการจั
จําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรู
ป กค้า ยังมีองค์ประกอบด้านอื่นๆ
่อขั่มบชเคลื
สาคัญที่สุดขององค์ประกอบคุ
ณเพื
ภาพการบริ
การ่อนประเทศไทย
แต่ดในการตอบสนองความต้
องการลู
ยนบานโปงน้ํารอและการดู
น ตําบลโปงแน้ลเอาใจใส่
ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
อีก เช่นการให้คามั่นสัญของโรงเรี
ญา การตอบสนอง
โดย พศวัต สุขสบาย
7) การปฏิบแนวทางในการพั
ัติอย่างเสมอภาค
(Fair
ผู้ให้าแปรรู
บ2560
ริการต้
องให้การบริ
การแก่
ูกค้าอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
ฒนาผลิ
ตวัภันณที่Play)
ฑ19เห็-ด20นางฟ
ป ตามความต
องการของผู
บริโลภค
ธันวาคม
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
โดยแสดงความเสมอภาคทั
้งต่อดลูจํากณหน
ค้หอประชุ
าาและพนั
กงาน
เพื่อการจั
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
8) การทางานเป็ น ที ม (Teamwork) การสร้ า งที มงานในการส่ง มอบการบริ การที่ มี คุณ ภาพแก่ ลู ก ค้ า
กรอบแนวคิ
การสื่อสารแบบปากต
อปากอิเล็การท
กทรอนิาการวิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
9) การวิจัยพนั
กงาน ด(Employee
Research)
จัยโดยใช้
แหล่งข้อมูลจากพนักงานให้บริ การ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดยตรงว่าระหว่างทางานประสบปั
การอย่างไร และมีการปรึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงการ
โดย บัลลัญ
งกหาในการบริ
สันทัด
บริการให้ดีขึ้นร่วมกัน การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ากัด
10) ผู้นาที่เป็บรินษผูัท้รXYZ
ับใช้ จํ(Servant
Leadership) การบริการที่มีคุณภาพมาจากความสามารถในการสร้าง
โดย
วั
ช
รพล
วงศ
จ
ันทร ้ น าองค์ กร โดยจะต้ องเป็ นผู้ นาที่ค อยกระตุ้ น ให้ พนั กงานแสดง
แรงบั นดาลใจในการทางานของพนั กงานจากผู
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ความสามารถที่ดีของตนออกมา
มีการให้ การแนะนาชี้แนะแนวทางในการทางาน รวมถึงคอยให้กาลังใจและดูแล
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
พนักงาน
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จั
นทบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิงหวัจดัยจัโดย
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
เครื่องมือที่ใการศึ
ช้ในการวิ
จัย เพื่นอําศึในการบริ
กษาความต้
งการด้านตลาดแรงงานของธุ
การท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเล
กษาบทบาทผู
หารจัดอการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรีรอกิยุจธยา
ตะวันออกของนักศึกษาสาขาวิ
ชาภาษาอั
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยางกฤษธุร กิจ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของ
โดย วแสงจิ
ตต ไตนแสง
นักศึกษา แบบสอบถามมาตราส่
นประเมิ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert Five Rating
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
Scale) สอบถามเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อรมูานลซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็
อมูล ดังนี้
โดยบอัรวบรวมข้
ญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทษางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินทรียมหาวิ
ดวยวิธทปี ยาลั
ลูกขายวตราชภั
นเดี่ยวและ
1. บันทึกเสนอคณะมนุ
ยศาสตร์และสั
งคมศาสตร์
ฏราไพพรรณี เพื่อขอหนังสือถึง
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
สถานประกอบการภาคธุรกิจบริการ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเภอปราสาท
จากสถานประกอบการที่ใช้เป็น
จังหวัดสุรินทร
กลุ่มตัวอย่าง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
2. ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้
สถานประกอบการภาคธุ
รกิจท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ระยอง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุกมับชนท
าน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ตราด และชลบุรี
โดย ธันย ชัยทร

3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
แล้วนาไปท
เคราะห์
ข้อดจัมูนลทบุรี
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุ
นทําการวิ
าสวนสละ
ในจังหวั
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่เชิงเนื้อหา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้กรอบเนื้อหาในการวิเคราะห์ตามคุณลักษณะของ
นักศึกษาแต่ละด้าน ได้แก่ ความรูค้ วามสามารถในวิชาการหรือวิชาชีพ ด้านมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรม
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
บชาติวิจอัยงเที
รําไพพรรณี
ครั้งที่ 11
จากการศึกษาความต้องการด้ารายงานสื
นตลาดแรงงานของธุ
รกิจการท่
่ยวชายฝั
่งทะเลตะวันออกของนักศึกษา
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์
แมละสั
งคมศาสตร์
และงานประชุ
วิชาการระดั
บชาติ มหาวิทมหาวิ
ยาลัยราชภัทฏยาลั
กลุมศรียอยุราชภั
ธยา ครั้งฎ
ที่ ร8 าไพพรรณี สรุปได้ดังนี้
1. คุณลักษณะของนัการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
กศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ
ที่ตอคจ
รงกัายบสิความต้
องการของสถานประกอบการ
บสินรคกิาจในล็
นคาประเภทช็
อคโกแลต :
กรณีศึกอษางการระดั
บริษัท NN&KY
จํากัโดยเรี
ด
พบว่า สถานประกอบการมีค วามต้
บ
มาก
ย
งล
าดั
บ
จากมากไปหาน้
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม อย ได้แก่ 1) ด้านความ
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.17) 2) ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย ( X =
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อาการหรื
ขั่มบชเคลื
่อชนประเทศไทย
4.12) และ 3) ด้านความรู้ความสามารถในวิ
ช
อ
วิ
าชี
พ
มี
ค
า
่
เฉลี
ย
่
(
X = 4.09)
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2. แนวทางในการพัฒนาปรั
ปรุงตการจั
ดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในพื้นที่
โดยบพศวั
สุขสบาย
จังหวัดจันทบุรีและระยอง ได้แแนวทางในการพั
ก่ 1) ควรมีกฒารปรั
ากัธันบวาคม
วัาแปรรู
ฒ2560
นธรรมองค์
กรองการของผู
และการท
นาผลิบตตัวัภันวณทีให้
ด20นางฟ
ป ตามความต
บริโางานร่
ภค วมกับบุคคลที่
่ ฑ19เห็เ-ข้
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุรี
นักศึกษาไปปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื
่องจากนักศึกษาฝึกงานยังขาดความเข้าใจบทบาทของตั
วเองในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ปฏิบัติตนเหมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการคนหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ (2557) ได้
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ศึกษาการเตรียมความพร้อมแรงงานด้
องเที่ยวของไทยเพื
่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้
ของธุรกิจาคนการท่
าปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
กล่าวว่า สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
โดย บัลลังก สันทัในส่
ด วนของวิชาชี พส าหรั บการท่องเที่ย ว อาเซีย น สาขาธุร กิจ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
VRPTW
ช กรณีทศึกธิษา
โรงแรม ที่ทุกตาแหน่งงานต้องมี ได้แก่ การทางานร่วมกังโดยใช
บผู้ร่วTSP
มงานและและลู
กค้มาประยุ
าอย่างมีกตใประสิ
ภาพ 2) การพัฒนา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและงานส านั ก งาน ในส่ ว นของพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี และตราด เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
โดย วัชรพล วงศจันทร
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจการปรั
านวนมาก
พบว่าควรมี
แนวทางการปรั
บปรุง จัดบการเรี
ยนการสอน
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
สินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟได้แก่ 1) ควร
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2) ควรมี
่อองค์
ยานยนต
กรณีศทึกัศษานคติ
: บริทษัที่ดี ตXYZ
จํากักดร 3) ควรมีทักษะด้ า นจิ ต วิทยาในการบริ การ ซึ่ ง
นทกทิสวาคั
าราตรี
ย ฒนาคุ ณ ภาพการบริ การในอุต สาหกรรมบริ การ
การบริ การ และการเอาใจใส่ลูกค้าถืโดย
อเป็ถินรนัหลั
ญ ต่วอิทการพั
พฤติรกี่ ,รรมการซื
ภัณฑจากต
รกิจชุอมชน
(พาราสุรามาน ซีแทมลและเบอร์
2546 ้ออ้และการตั
างใน ศุดภสิลันใจของผู
กษณ์ ซื้อทีสุ่มรีติยอะ,ผลิต2556:
48)นกกของธุ
ซึ่งสอดคล้
งกับ งานวิจัยของ
จังหวัดจันทบุรี
เมษ รอบรู้ และลักษณพันธ์ บารุงรัตนกุ
ล (2558) ที่พบว่า บุคลากรควรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรมีการวางตัวอย่าง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
เหมาะสม มี ค วามคิ ด แง่ บ วก การศึ
มี ค วามเป็
น ผู้ ใ หญ่
รู้ จั ก การแก้
ไ ขปั ญ หาอย่
างเป็
น เหตุ เ ป็ น ผลและมี
กษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา จิ ต ใจการรั ก
การบริการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิ
ใหมกับการบริโภคของคนไทย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจโดย
ัยตไปใช้
อุบล ไมพุม
1. ควรมีการปรับปรุงหลั
กสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจให้ทันสมัย สอดรับกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ของสถานประกอบการ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
2. ควรมีการจัดกระบวนการเรี
่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
โดยยนการสอนที
อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอิ
3. ควรส่งเสริมทักษะการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์
กรนทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
เอกสารอ้างอิง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กฤตสุดา เขียวอุบล และคณะ. (2557).
แนวทางการพั
กษณะของแรงงานตามความต้
กลยุทธการตลาดค
าปลีกของชุฒมนาคุ
ชนทาณ
น้ําลัสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร องการของสถาน
โดย ธันยงหวั
ชัยทร
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Abstract

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

The purpose of this research was to study tourism attractions, potential of tourism management,
and creativity tourism management style. It was qualitative research which we data who collected from
12 key-informants including: community leaders, service staff and tourists.
1

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม
ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี” โดย คมพล สุวรรณกูฏ มีนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ในรายวิชา ระเบียบ
เป็ น คณะทํ า งานวิ จั ย ประกอบด้ ว ย ธนกฤต บรรจง ธนธรณ์ วิ รุ ญ ญะ ธนพล เจริ ญ มรรค
วิ ธี วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น
นาคทิพย์ ทองธรรมชาติ นุชนาฏ หาญณรงค์ พนิดา จันทาคํา ยุลาวัลย์ วงษ์สวัสดิ์ วารุณี ผลพฤกษา โสภิดา อินหล้า และขจีพร พุ่มสุข
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ผลการวิจัย

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
สภาพของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และ
สินคาในล็อคจ
าย สินคาประเภทช็
อคโกแลต
: การนําทรัพยากร
ทดลองทํา มากที่สุด (ร้อยละ 66.67)การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
รองลงมาเป็นการศึกษารูปบแบบการทํ
าการเกษตร
(ร้อยละ
58.33)
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
ทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นแหล่งท่โดย
อ“การพั
งเที
ยละ 58.33)
โดยเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน
(ร้อยละ 50.00)
พิช่ยญวณี (ร้ตีรอณากรณ
และมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู
้วิถีชีวิตของชาวตะปอน
(ร้อดยละ
าดัาบแปรรู
ส่วนแหล่
งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวทางการศึ
องทางการจั
จําหน41.67)
ายน้ําพริกตามลํ
เห็4.0”
ดนางฟ
ป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียมนบหาชาติ
านโปงน้ําทีรอ่โ ดดเด่
น ตําบลโป
งน้ํารอนนอํเอกลั
าเภอโป
งน้ํารอมากที
น จังหวั่ สดุดจัน(ร้ทบุอรยละ
ี
มีประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาทและเทศน์
นและเป็
กษณ์
66.67) รองลงมา
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุมชน (ร้อยละ 66.67) เมื่อเข้ามาชมก็จะได้สัมผัสกับศิลปะ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ท้ อ งถิ่ น จิ ต รกรรมฝาผนั ง งานประติ
ากรรม
รวมถึ
ปียรติ(ร้ฯ (อาคาร
41.67)
า มาเที่ ย วชม
มสิรงิรําเทศกาลประจํ
ไพพรรณ
( อ ยละ
เพื่อมการจั
ดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําาบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
ง จังหวัรวมถึ
ดจันทบุงรการเข้
ี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 41.67)โดยตามลํ
าดับ วิเชียรมงคล
จักรกฤษณ
การสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิ
(eWOM)
ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยกรอบแนวคิ
ว พบว่า ดกลุ
่มเกษตรมี
การประชุ
มสมาชิ
กเกีกส่ยวกั
บการพักับฒผลประกอบการ
นากิจกรรมการท่องเที่ยว มาก
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมา มีมัคคุเทศน์คอยให้บริการด้านข้อมูล (ร้อยละ 50.00) มีการใช้แปลงเกษตร เป็นทุนในการ
โดย บัลลังก สันทัด
จัดการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อยละ 50.00)
มีการแบ่งส่วนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และรับชมแตกต่างกันออกไป
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
(ร้อยละ 25.00) มีการนําผลผลิตที่มีในชุ
บริษมัทชนมาบริ
XYZ จํากักดารนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 25.00) คนในชุมชนเป็นคนจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
วัชรพล16.67)
วงศจันคนในชุ
ทร มชนที่ไม่ได้เปิดสวนให้เข้าชม แต่มีผลไม้เล็กน้อยหรือมีผัก
ผลผลิตก็เอามาจากสวนของคนในชุมชนเอง โดย
(ร้อยละ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
บสินคาประเภทผลิ
ก็ได้นําเข้าไปร่วมกับกลุ่มในการจัดบริการได้ (ร้อยละ 16.67) ตามลํ
าดัดบพลาดในการตรวจนั
ส่วนศักยภาพความเป็
นแหล่งท่ตโคมไฟ
องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
คนในชุมชนนําเสนอรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนเอง
มากที่สุด (ร้อยละ 75.00) รองลงมา เมื่อมีงานบุญประเพณีชาวบ้านก็จะ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ (ร้พฤติ
อยละ
66.67)
ทั้งในเรื
งการทํซื้อาทีนุ่มบีตอําผลิ
รุงตศาสนา
กรรมของทาง
กรรมการซื
้อและการตั
ดสิน่อใจของผู
ภัณฑจากตกินจกกของธุ
รกิจชุมชน อบต. ชาวบ้านจะ
ร่ ว มกั น จั ด สรรดู แ ลวั ฒ นธรรมของตน
จังหวั(ร้ดจัอนยละ
ทบุรี 50.00) อี ก ทั้ ง มี มั ค คุ เ ทศน์ ค อยให้ ค วามรู้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว พาเที่ ย วชม
่ยวสานุ
รักษ กษาดูงาน หรือเที่ยวชมก็จะได้รับความเพลิดเพลิน ได้เข้า
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน (ร้อยละ 41.67)โดย
นักชวนพบ
ท่องเที่ยเอีวที
่เข้ามาศึ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจัดตามลํ
การเศรษฐกิ
มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวิถีความเป็นชาวตะปอนจริง ๆ (ร้อยละ 16.67)
าดับ จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้โดยางสรรค์
นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม พบว่า มีการจัด
แสงจิตตในเส้
ไตแสง
สถานที่ให้บริการข้อมูล จัดแสดงวิถีชสรรพสามิ
ีวิตของความเป็
นตะปอน
มีโฮมสเตย์ มีมัคคุเทศก์ไว้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใน
ตใหมกับการบริ
โภคของคนไทย
กระบวนการจัดการ จะมีการประชุมกลุ่มเพืโดย
่อให้อุสบมาชิ
ล ไมกพได้
ุม เสนอแนวคิด มากที่สุด (ร้อยละ 83.33) รองลงมา คนในชุมชนจะ
ร่วมด้วยช่วยกัน มีการแบ่งหน้าที่กันการสื
ทํางาน
เพื่อให้บริการแก่
ท่องเที
่ยว (ร้้อสิอนยละ
มีการช่
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตนอักความต
องการซื
คา ในร75.00)
านคาปลีก: กรณี
ศึกษาวยกันดูแลทรัพยากร
ราน่อซีก่พอีเฟรชมาร
ในกรุคงเทพมหานคร
สิ่งแวดล้อมของส่วนรวม และพัฒนาเพื
ให้เกิดทการมี
ุณภาพชีวิตที่ดีแบบยืนยาว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (ร้อยละ
โดย อัญชลี เยาวราช
75.00) จัดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาทําความเข้าใจถึงความเป็นตะปอน ความเป็นมาของชุมชนว่ามีวิถีชีวิต มีการทํามาหากิน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
อย่างไร มีวัฒนธรรมและประเพณีรูปแบบไหน
มีการแลกเปลี
่ยนเรียนรู้แตํละประสบการณ์
ระหว่างนักท่องเที่ยว
การทํานาอิน(ร้ทรีอยละ
ยแบบดั75.00)
้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ อําเภอปราสาท
กับชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทําการเกษตร
จังหวัดสุการทํ
รินทร าสวน การเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมก็ไม่ปิดกั้นกับนักท่องเที่ยว
โสภิบตวัตา
ประพฤทธิพงษ
(ร้อยละ 58.33) มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เโดย
กี่ยวกั
ฒนธรรมและประเพณี
ของตําบล เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วม
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เขตดุ่หสลากหลาย
ติ กรุงเทพมหานคร
ในการทํากิจกรรม (ร้อยละ 33.33) อีกทั้งในการทําไร่ ทําสวน ยังมีการจัดสวนที
ไม่ว่าจะเป็นสวนผสมผสาน สวน
โดย ธันย ชัยทร
เชิงเดี่ยว (ร้อยละ 16.66) ตามลําดับ ปัญหาอุปสรรค พบว่า ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุนบทํสนุ
าสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุวรี ยงานท้ อ งถิ่ น (ร้ อ ยละ 58.33)
และวั ฒนธรรม มากที่ สุด (ร้ อยละ 75.00)
รองลงมาขาดการสนั
น โดยตรงจากหน่
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มเป็นไปได้ยาก ผลไม้ออกตามช่วงฤดูกาลเท่านั้น (ร้อยละ 41 .66) ไม่มีการ
กระจายรายได้ในชุมชน การดําเนินงานของกลุ่มไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 25.00) อีกทั้งการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
ยังไม่ได้เป็นไปตามแผนที่กําหนด (ร้อยละ 16.66)
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
สรุปและอภิปราย
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา
สภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทําสวนผลไม้ รองลงมาเป็นการ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ทํานาข้าวและรับจ้างทั่วไปกรณี
มีสศภาพของการเป็
ึกษา บริษัท NN&KYนแหล่
จํากัดงท่องเที่ยวอยู่ 2 ลักษณะ 1) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยมีความอุดม
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จนัยรายได้
และนวั
กรรม าสวนผลไม้ และไร่นาสวนผสม มีหน่วยงาน
สมบูรณ์หลากหลายในทรัพยากรธรรมชาติ
หลักตจากการทํ
โดย พิชญณมีี ตีเกษตรกรรมเป็
รณากรณ
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหนอายน้
กเห็ง4.0”
ดเกษตร
นางฟาแปรรู
ป การจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพืกษาเพิ
่อขัา่มบนในการจั
่อนประเทศไทย
ที่เห็นถึงประโยชน์ จึงได้เข้แนวทางการศึ
ามาอบรมชาวบ้
ดการท่
งเทีําพริ
่ยวเชิ
และมี
ของโรงเรี
ยนบ่ ยาวเชิ
นโปงงน้เกษตร
ํารอน ตําชาวบ้
บลโปงน้าํานได้
รอนใอํช้าพเภอโป
น้ํารอน จังหวัดจันทบุรี น ต้ น ทุ น ที่ใ นการจั ด กิ จกรรม
โดยมีแกนนํา ในการจัดการท่
องเที
ื้นที่ เงกษตรกรรมของตนเป็
โดย พศวัต สุขสบาย
การท่องเที่ยว ด้วยการเปิแนวทางในการพั
ด สวนให้นักท่ฒอนาผลิ
งเทีต่ยวัภัวมาเที
่ยธัวชม
ชิมผลไม้ และซื้อผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้
าแปรรู
นณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
นวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเกษตร
อีหอประชุ
กาทัย้งของโรงเรี
ได้
ยนรู
้วิถอาคารเฉลิ
ชีวิตของคนในชุ
ชน
การใช้
ีวิตดจัภูนมทบุิปรัญี ญาการทําการเกษตร การทํา
มสิรเิรรีําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( มอํ
เพื่อการจัดจําณหน
ยนวั
ดีมาบไผ
ตําบลมาบไพ
า36)เภอขลุ
ง จังชหวั
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สวนที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีการเปิดสวนบริการที่พักโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยว
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิกส (eWOM)
บผลประกอบการ
ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็
นอยูดการสื
่ การดํ
ารงชีวิต และวั
ฒนธรรมของชาวบ้
านกัและ
2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตะปอน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ประเพณี
มีความเก่าแก่ทางประวัติไม่น้อยกว่า 400 ปี โดยการบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายนัย
โดย บัลลังก สันทัด
และมีการนําเสนอในรูปแบบที
น มีวัฒนธรรมที
่โดดเด่
เกี่ยวข้มาประยุ
องกับวักตดใชและศาสนา
การปรั่แบตกต่
ปรุงเสานงกั
ทางการขนส
งโดยใช TSP
และ นVRPTW
กรณีศึกษา มีพระอุโบสถหลังเก่า 2 หลัง
บริษัท ดXYZ
จํากัด
ตั้งอยู่ในวั ดตะปอนน้ อย และวั
ตะปอนใหญ่
ที่มีความเก่าแก่นับร้อยปี มีจิตกรรมฝาผนังที่บ อกเล่าเรื่ องราว และวิถีชีวิ ต
ชรพล
ันทร
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเมื่อโดย
ครั้งวัอดี
ต มีวงศ
วัฒจนธรรมประเพณี
สะท้อนผ่านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และงานบุญประเพณี อาทิ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
งานประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาท
งานเทศน์มหาชาติ การแห่ผ้าพระบาท ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่หาไม่ได้จากที่ใด มีการ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ปฏิ บั ติ สืบ ต่ อ กั น มาอย่ า งยาวนาน
ว มมื อวิทร่ยว มใจกั น จั ด งานเทศกาล จะเห็ น ได้ ว่ า ชุ ม ชนแห่ ง นี้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
โดยชาวบ้
ถิรนันทา นร่
ทิวาราตรี
ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก
้ยังมีพิพดสิิธนภัใจของผู
ณฑ์ชซุมื้อชนที
ด้รตวบรวมของสํ
าคัญรกิจเก่ชุมาชน
แก่ โดยได้รับความร่วมมือจาก
พฤติกนอกจากนี
รรมการซื้อและการตั
ที่มีตอ่ไผลิ
ภัณฑจากตนกกของธุ
จังหวัดจักนับทบุ
รี พิธภัณฑ์ เพื่อให้ผท
ชาวบ้านที่ยินดีบริจาคสิ่งของให้
ทางพิ
ู้ ี่มาเยี่ยมชมได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่
โดย
ชวนพบ
เอี
ย
่
วสานุ
ร
ก
ั
ษ
วัฒนธรรม ประเพณีที่บ่งบอกถึงความเป็นตะปอน
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ศักยภาพการจัดจัการท่
องเที่ยว อชาวบ้
งหวัดพระนครศรี
ยุธยา านรู้จักการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ทําลาย
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน แต่เโดย
น้นแสงจิ
การอนุ
ตตรไตักแษ์สงและคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในการท่องจัดการท่องเที่ยว ภายใน
กลุ่มจะมีการประชุมสมาชิสรรพสามิ
กเพื่อหาแนวทางในการจั
ดกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ไมพดุมแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม ในแต่ละสวนมีการจัดกิจกรรมที่ให้บริการ
กิจกรรมที่ให้บริการกับนักท่องเทีโดย
่ยว อุมีบกลารจั
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ีผลต่ยอความต
องการซื้อสินคา ในราางนคๆาปลี
ก: กรณีศึกกษาภายในกลุ่ม มีการจัดโปรแกรม
แก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน จึงมีการแบ่งนักท่อ่มงเที
วให้กระจายไปสวนต่
ของสมาชิ
ราน ซีพเีเข้ฟรชมาร
ท ในกรุ
การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้
าชมสวน
ได้งชเทพมหานคร
ิมผลไม้สด ๆ จากสวน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทําการเกษตร ได้ทดลองลงมือทํา
โดย อัญชลี เยาวราช
กิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญา การวิ
อาทิเคราะห
การเลีทางเศรษฐศาสตร
้ยงชันโรง การตอนกิ
ง การดู
้งยังได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในชุมชน
ของการทํา่นาอิ
นทรียแดลสวนผลไม้
วยวิธปี ลูกขาวตนอีเดีก่ยทัวและ
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นชีการทํ
วิตความเป็
่ วัฒ้งเดินธรรม
นเอกลักตํษณ์
ของชุอํมาชน
โดยมีรถลากนํานักท่องเที่ยวไปยัง
านาอินทรีนยอยู
แบบดั
ม ของกลุและความเป็
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ
เภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
สวนต่าง ๆ อีกทั้ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีมัคคุเทศก์ เจ้าของสวน และปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้ ถ้าเป็น
ตตา ประพฤทธิ
พงษ กษณ์ และสามารถเข้าร่วมงานประเพณีกับชาวบ้านได้ โดยคนใน
ช่วงเทศกาล นักท่องเที่ยวก็จะได้โดย
เห็นโสภิ
ประเพณี
ที่เป็นเอกลั
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
น้ําสามเสนชเขตดุ
ชุมชน จะคอยให้การต้อนรับและแนะนําให้ได้รู้จัก เช่น าประเพณี
ักเย่อสติเกวีกรุยงเทพมหานคร
นพระบาท นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมชักเย่อ
โดย ธันย ชัยทร
เกวียนพระบาทได้ แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็จะมีการจัดให้นักเรียนในโรงเรียนตะปอนน้อย มาสาธิตให้นักท่องเที่ยวชมและ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ลองเล่น คนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่โดยวมในการจั
ดกิจกรรม การอนุรักษ์และดูแลรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชนให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม มีพระอุโบสถหลังเก่าที่มีอยู่ในวัดตะปอนน้อยและ
วัดตะปอนใหญ่ ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องในชีวิตประจําวันของชาวบ้าน และพุทธประวัติ มีพิพิธภัณฑ์ของ
ชุมชนที่จัดแสดงของเก่าแก่ และความรู้ของชุมชนที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตการดํารงชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม คนในชุมชนเป็น
เจ้ า ของกิ จ การทั้ ง ในเรื่ องที่พั ก และกิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย ว แต่ ยัง เป็ น การจั ด การเฉพาะกลุ่ ม ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ชุ ม ชน
นักท่องเที่ยวสามารถมาศึกษาหาความรู้ในการทําการเกษตร สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมผ่านการสัมผัส เที่ยวชม และการให้
ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน มัคคุเทศก์ รวมถึงคนในชุมชน แม้ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ฯ คนในชุมชนก็สามารถนําผลผลิตของตน
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสื
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุคมวามภาคภู
วิชาการระดับชาติ
ัยรําไพพรรณี
่ 11
มาจําหน่ายได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ภาคเกษตรกรรม
ชาวตะปอนมี
มวิใิจจมี
ความรัครัก้งทีและห่
วงแหนในวัฒนธรรมประเพณี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
และวิถีความเป็นมาของชุมชนที่มีความเก่าแก่
คนในชุ
มชนจะมาร่
จัดฏกลุงาน
ยกประชุมผู้นําชุมชนหน
มีกาาร
และงานประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ มหาวิวทมกั
ยาลัยน
ราชภั
มศรีอยุโดยมี
ธยา ครั้งก
ที่ ารเรี
8
กระจายข่าวให้ชาวบ้านทราบและแบ่การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
งหน้าที่กันทํา คนในชุมชนจะร่
ที่จัดงานอคโกแลต
เพื่อร่ว:มกันอนุรักษ์ สืบสาน
บสินความมื
ในล็ออกัคจนาทุย กสิครั
นคา้งประเภทช็
ษัท่ยวได้
NN&KY
ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดทั้งเผยแพร่กรณี
ให้นศักึ ท่ษา“การพั
อบริ
งเที
รูจํ้ านักักดท่องเที
วที่มาก็จตะได้
ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
การพั
ฒตีรรับณากรณ
นางานวิ
จัย่ยและนวั
กรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
เป็นกิจกรรมทางด้านการเกษตร และด้านประเพณีวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมการชักเย่อเกวียนพระบาท นักท่องเที่ยวที่มาพัก
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่ออาหารการกิ
นประเทศไทย
ที่โฮมสเตย์ จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้
า
นได้
เ
ห็
น
ความเป็
น
อยู
่
น
ปั
ญ
หาอุ
ดการท่
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ําปรอสรรค
น จังหวัการจั
ดจันทบุ
รี องเที่ยวยังเป็นการ
จัดการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่ม ทําให้ขาดความร่
บคนในชุมชน อีกทั้งยังไม่ได้มีการกระจายสู่ภายนอกกลุ่มมากนัก
โดย พศวัตวสุมกั
ขสบาย
แนวทางในการพั
ตวัภันณที่ ฑ19เาห็ร่-ด20วนางฟ
า่มแปรรู
บริโภค ฐเองก็ไม่ได้ให้การ
ชาวบ้านในชุมชนจึงไม่ค่อยเห็นถึงประโยชน์
และไม่ฒสนาผลิ
นในการเข้
มกลุ
การท่
องเที่ยวเท่องการของผู
าไรนัก ทางภาครั
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
นทบุงรวัี ฒนธรรม ชาวบ้าน
สนับสนุนเท่าที่ควร และเนื่องจากผลไม้ที่เป็นผลิตหลัมหาวิ
กมีทเฉพาะช่
านั้นจังหวัในส่
วนของการท่
องเทีด่ยจัวเชิ
ยาลัยราชภัฏวรํางเท่
ไพพรรณี
ดจันทบุ
รี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและต้
อนรับนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัญหาอุปสรรค
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกัของธุ
บการจั
การท่
องเที่ยวเชิ
งเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากชาวบ้าน
รกิจคดาปลี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
บางส่วนไม่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรม และคนในชุโดยมชนส่
บัลลัวงกนใหญ่
สันทัดก็สนใจในการทําการเกษตรหรือประกอบอาชีพของตน ทําให้ขาด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
โดยใช TSP และ
VRPTW
มาประยุ
ใช กรณี่มศึกทีษา
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชน เพราะการรวมกลุ่มงของคนในชุ
มชนเป็
นไปได้
ยากกตทางกลุ
่มีการจัดการท่องเที่ยว
บริษัท XYZ จํากัด
ไม่ได้มีการกระจายรายได้ไปนอกกลุ่ม ทําให้คนภายนอกไม่รับรู้และไม่สนใจในกิจกรรมที่จัด การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน
โดย วัชรพล วงศจันทร
ที่กําหนด การดําเนินงานก็เป็นไปแบบไม่
ต่อบเนืปรุ่องงกระบวนการเพื
ผลไม้ที่ถือเป็่อลดความผิ
นผลผลิตดพลาดในการตรวจนั
หลักของคนในชุบมสิชนก็
มีแค่เฉพาะบางช่
การปรั
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ วงเท่านั้น และ
ทางภาครัฐ ในส่วนขององค์การบริหารส่
วนตํากรณี
บลเองก็
การสนั
ยานยนต
ศึกษา :ไม่บริไษด้ัทให้XYZ
จํากัดบสนุนเท่าที่ควร ไม่มีนโยบายที่ผลักดันการท่องเที่ยว
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
และไม่ได้มีการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องของการท่องเที่ยว จึงทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปได้ยาก
พฤติกรรมการซื
และการตั
สินใจของผู
อผลิตภัณคฑรจและคณะ
ากตนกกของธุ(2556:
รกิจชุมชน 98) ที่กล่าวว่า
จากผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้
องกับ้องานวิ
จัยดของ
จีระนัซนื้อทีท์่มีตทองสมั
จังหวัดจันทบุรี
ในปัจจุบันนี้แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นทรัพยากรการท่
องเทีเอี่ย่ยวหลายประเภท
ไม่ได้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีก่อให้เกิดความ
โดย ชวนพบ
วสานุรักษ
เสื่อมโทรมและคุณภาพลดลง ซึ่งย่อมส่
งผลกระทบไม่
่าจะทางตรงและทางอ้
อระบบเศรษฐกิ
สังคมและวัฒนธรรม
การศึ
กษาบทบาทผูนวําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิอจชุมต่
มชน
อําเภอพระนครศรีจอยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีคุณภาพและความยั่งยืน
ตต ไตรแับสงการส่งเสริมสนับสนุนจากระดับภูมิภาค และองค์กรสาธารณชน
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ โดยนัแสงจิ
้นควรได้
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
ท้องถิ่นที่ควรจะร่วมรับการวางแผนในลักษณะที่ยอมรับให้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ
โดย อุบล ไมพุม
ในท้องถิ่นนั้นไม่เสื่อมสลายและกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ปกติทั่วไป

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ข้อเสนอแนะ
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1. จากผลการศึกษา พบว่า จัชุงมหวัชนมี
ความพร้อมในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่น ควร
ดสุรินทร
ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใโดย
นเส้โสภิ
นทางการท่
องเทีพ่ยงษวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม โดยเพิ่มเติมความพร้อมใน
ตตา ประพฤทธิ
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น มีกกลยุ
ารจัทธดกทํารตลาดค
าป้ายบอกเส้
นทาง
และบริ
เวณเส้เขตดุ
นทางควรมี
วิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การ
าปลีกของชุ
มชนท
าน้ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
เข้ามาศึกษาท่องเที่ยว

2. หน่วยงานในระดับท้องถิการวิ
่น ควรให้
บสนุ
นเกี่ยวกับนทํการจั
ดกลุในจั
่มเกษตรกรที
เคราะหกทารสนั
างการเงิ
นของการลงทุ
าสวนสละ
งหวัดจันทบุร่เี ข้มแข็ง โดยจัดทําตั้งแต่ขั้นตอน
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
การประชุ ม กั น ของสมาชิ ก ไปจนถึ ง การให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยสนั บ สนุ น งบประมาณ และบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในด้านเกษตรและวัฒนธรรม ให้เข้ามาช่วยเหลือชุมชน พร้อมทั้งให้ช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ควรมีการปลูกฝังด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว เพื่อที่จะทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนใน
ชุมชนกับนักท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนให้คนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําเกษตรและกิจกรรมของ
ชุมชน ซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถจดจําขั้นตอนต่าง ๆ ในการทํากิจกรรมนั้นได้

150

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติวิจัยรําาไพพรรณี
ที่ 11 านประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึง
2. ควรมีการถ่ายทอดวีถีชเนืรายงานสื
ีว่อิตงในวโรกาสคล
ความเป็
นการประชุ
ชุมชนทั
้งด้านการทํ
เกษตรครั้งและด้
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
ทยาลัยราชภั
ฏกลุนมัก
ศรีท่
อยุอ
ธยางเที
ครั้ง่ย
ที่ วได้
8 เห็นถึงความสําคัญของการทําเกษตรและ
การมีส่วนร่วมในงานเทศกาลสําคัญและงานประชุ
ต่าง ๆ ทีมวิ่ไชด้าการระดั
จัดขึบ้นชาติในชุมหาวิมชนเพื
่อให้
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามนี้ต่อไป
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ข้อเสนอแนะเชิงกรณี
วิชาการ
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิบชสนุ
ญณนี ตีส่รณากรณ
1. ผู้นําชุมชนควรให้การสนั
งเสริม เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิถีชีวิตการทําเกษตรกรรมของ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
่อดนประเทศไทย
ชุมชน รวมถึงการให้ความรูของโรงเรี
้และทัศยนคติ
ท
่
ี
ด
ี
ต
่
อ
การจั
การท่
อ
งเที
่
ย
วแก่
บ
ุ
ค
ชนดจัเพื
นบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้คลในชุ
ํารอน จังมหวั
นทบุ่อให้
รี คนในชุมชนได้ตระหนักและเห็น
ถึงความสําคัญมากยิ่งขึ้น
โดย พศวัต สุขสบาย

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เอกสารอ้างอิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
จีระนันท์ ทองสมัคร และคณะ.
(2556).
องเที่ยวเชิอปากอิ
งสร้าเงสรรค์
ทางของการพั
ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.
กรอบแนวคิ
ดการสืการท่
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บทนํา

ปัจจุบันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการ
แก้ไข และวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย เป็นวิธีการแสวงหาความรู้วิธีหนึ่ง แต่นักวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้นําความรู้กระบวนการวิจัย
มาใช้ในสถานการณ์จริง การผลิตนักวิจัยทางการศึกษาที่มีความสามารถสูง เริ่มจากการศึกษาสมรรถภาพในการวิจัยและการ
ประเมิ นทางการศึ กษา และจํ านวนงานวิ จัยที่ เพิ่ มขึ้ น ซึ่งปั จจุ บั นนั กวิ จัยยั งมี จํานวนน้ อยมาก มาตรฐานและคุ ณภาพ
ผลงานวิจัยแตกต่างกัน ส่งผลให้มีปัญหาด้านความสามารถด้านการทําวิจัยในประเทศไทย เช่น บุคลากรขาดทักษะ ไม่มี
ความรู้พื้นฐานกระบวนการทําวิจัยการดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนขาดทรัพยากรผู้มีความรู้ ความชํานาญด้านงานวิจัย
และไม่ได้นํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังจากสถานการณ์วิกฤตทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่าง
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มหาวิทยาลัยต่กรณี
าง ๆศึกอาทิ
อาจารย์
ษา บริเช่
ษัทนNN&KY
จํากกัดลุ่มวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นที่
การพั
ฒนางานวิ
และนวั
กรรมาวิ จัยของอาจารย์ ซึ่งภารกิ จการวิ จัยเป็ น
พิชญ่ งณมัี ตี่ นรทีณากรณ
ยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ มีโดย
ค“การพั
วามมุ
่ จ ะพั ฒ นาจัยและส่
ง เสริตม การทํ
แนวทางการศึ
อสนุ
งทางการจั
ดจํามหนและมี
ายน้ําพริ
กเห็4.0”
ดานางฟ
าแปรรูป ่อเป็นทิศทางในการดําเนินงาน แต่
่อขั่มบชบเคลื
ภาระหน้าที่หนึ่งของมหาวิ
ทยาลัยทีเพื
่คกษาเพิ
วรสนั
น่อส่นประเทศไทย
งเสริ
การกํ
หนดนโยบายเพื
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เป็ นที่ น่าสั ง เกตว่ า สภาพแวดล้
า งานด้านนโยบาย โครงสร้า งการบริ หาร และงบประมาณที่ มีลักษณะที่
โดยอ มในการทํ
พศวัต สุขสบาย
เหมือนกัน อาจารย์บางส่แนวทางในการพั
วนก็มีการทําฒงานวิ
าางานวิ
จัยได้สําเร็จ แต่อาจารย์บางส่วนไม่สามารถทํางานวิจัยได้
นาผลิจตวัภััยนณสามารถทํ
แปรรู
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
สิริรําไพพรรณ
รติฯ (อาคาร
( อํา36)
่อการจัดแต่
จําณหน
ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมาพระเกี
ตํวิาจบลมาบไพ
เภอขลุ
หวัดจันทบุรี ประจํา พบว่า ทําวิจัยน้อย
สําเร็จตามเป้าหมายที่ตเพืั้งเอาไว้
เมืหอประชุ
่าอยพิมหาวิ
จมารณาจากการทํ
ัยยของอาจารย์
ต่องจํจัางนวนอาจารย์
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
(43.50%) มีจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย(28.25%) แสดงให้เห็นว่าศักยภาพการทําวิจัยของอาจารย์
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
สามารถทํางานวิจัยได้เสร็กรอบแนวคิ
จตามกําหนดระยะเวลาเพี
ยงประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งของโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนั้น
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผโดยลต่บัอลการทํ
ลังก สัานวิทัจดัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่ออธิบายความสําคัญของที่มาและปัญหา
ของงานวิจัย ภูมิหลังของงานวิ
ัยทีงเส่เกีน่ยทางการขนส
วข้องกับการทํ
จัย และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การปรับจปรุ
งโดยใชาวิTSP

บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
วัตถุประสงค์
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
กรณีศึกษา
: บริษัททยาลั
XYZ ยจํากัด
1. เพื่อการทําวิยานยนต
จยั ของอาจารย์
ในมหาวิ
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
วิทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์
ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านแรงจูงใจ และด้านที่เอื้อต่อการทําวิจัย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
ําในการบริหารจั
ดการเศรษฐกิและกลุ
จชุมชน อํ่มาตัเภอพระนครศรี
อยุ่อธยา
มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยนประกอบด้
วยประชากร
วอย่าง เครื
งมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูล แสงจิ
และสถิ
ติที่ใช้ในการวิจัย
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อโดย
ตต ไตแสง
1. ประชากรและกลุ
วอย่กับาการบริ
ง โภคของคนไทย
สรรพสามิ่มตตัใหม
อาจารย์ในกลุ่มวิทโดย
ยาศาสตร์
อุบล ไมสพุขุมภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 506 คน การวิจัยครั้งนี้ได้ทําการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างอาจารย์ โดยใช้
นาดกลุ่มตัวอย่า่มงโดยเปิ
ดตาราง
Determining
Sample Size from a Given
การสื่อขสารทางการตลาดที
ีผลตอความต
องการซืTable
้อสินคา for
ในรานค
าปลีก: กรณีศึกษา
ซีพีเฟรชมาร
เทพมหานคร study อ้างถึงใน สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2552, น. 66) ได้จํานวนกลุ่ม
Population (Krejcie, รR.าน V.,
and D.ท ในกรุ
W., งMorgan’s
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ตัวอย่างอย่างน้อย 250 คน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
2. เครื่องมือทีจั่ใงช้หวัในการวิ
ดสุรินทรจัย
โสภิตตา ประพฤทธิ
2.1 เครื่องมืโดย
อและการสร้
างเครืพ่องษ
งมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เขตดุสวิติ ชกรุ
งเทพมหานคร
(Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามของช่อลดา
ัยพาณิ
ชย์ (2554) ซึ่งกําหนดตามกรอบแนวคิด
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย และแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีแบบสอบถาม

การวิเคราะหทางการเงิ่ยวกั
นของการลงทุ
เกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ และแบบสอบถามเกี
บปัจจัยที่เนอืทํ้อาต่สวนสละ
อการทําในจั
วิจงัยหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
2.2 การทดสอบ และหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้กําหนดการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
Validity) จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด
แล้วนํามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α –coefficient) ของครอนบัค โดยได้ค่าความเชื่อมั่น .9634
แล้วนําเครื่องมือที่ได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว นําไปจัดพิมพ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 จัดทําหนังสือ เพื่อขอเข้าไปเก็บข้อมูลอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
3.2 ผู้วิจัยจัดส่งเครื่องมือไปยังกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 250 ฉบับ
3.4 ตรวจสอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์
3.5 นําข้อมูลที่ได้มาดําเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
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สารบัญ (ตอ)

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชา
าการระดั
วิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ แ
11ละประมวลผลด้ ว ยโปรแกรม
ผู้วิจัยได้นํา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
จากกลุ่มตัวอย่
งมาทํบชาติาการวิ
เคราะห์
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
วิชาการระดับชาติ โดยใช้
มหาวิทยาลัสยราชภั
มศรีอยุธยา ครัและสถิ
้งที่ 8
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัและงานประชุ
ยทางสังมคมศาสตร์
ถิติพฏกลุรรณนา
ติอนุมานดังต่อไปนี้
4.1 สถิติพรรณนา ได้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
แก่ ค่าความถี่ และ ค่าร้อยละ
อธิบอคจ
ายข้ายอสิมูนลคทัาประเภทช็
่วไปของกลุ
่มตัวอย่
บสินใช้
คาในล็
อคโกแลต
: าง ค่าเฉลี่ย ใช้
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
สําหรับการอธิบายข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้อฒ
ธิบนางานวิ
ายการกระจายของข้
อมูตล กรรม
“การพั
การพั
จัยและนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
4.2 สถิติอนุมาน ได้แแนวทางการศึ
ก่ ค่าสัมประสิ
ทธิ่ม์สชหสั
มพันธ์เดพีจํยาหน
ร์สาันยน้เพืําพริ่อคํกเห็านวณระดั
บความสัมพันธ์ของตัวแปร การ
กษาเพิ
องทางการจั
ดนางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นประเทศไทย
4.0”
วิเคราะห์ความแปรปรวน ใช้เปรียบเทียของโรงเรี
บความแตกต่
างระหว่
่มตั้งแต่
ขึ้นไปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ยนบานโป
งน้ํารอานงกลุ
ตําบลโป
งน้ําร2อนกลุอํา่มเภอโป
4.3 การแปลผลข้อมูล พิจารณาช่
วงคะแนนแต่
โดย พศวั
ต สุขสบาย ละระดับจากค่าอันตรภาคชั้น ซึ่งสูตรคํานวณหาอันตรภาคชั้น
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
าแปรรู
ตามความต
องการของผู
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันน.
วาคม
2560ปใช้
มาจากการหาพิสัยด้วยจํานวนชั้นของบุญเรียง ขจรศิ
ลป์ตวัภั.นณที(2542,
13)
ในการแปลผลข้
อมูบลริโตัภควแปรต้น ได้แก่ ด้าน
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
ข้อมูลทั่วไป ด้านปัจจัยแรงจูงใจ และด้านปัจจัยที่เอืมหาวิ
้อต่อทยาลั
การทํ
ัย จังหวัดจันทบุรี
ยราชภัาฏวิรํจ
าไพพรรณี

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ผลการวิจัย
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังกทสัยาลั
นทัดย
1. ด้านข้อมูลทั่วไปของอาจารย์โดย
ในมหาวิ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช230
TSPคน
และพบว่
VRPTW
กตใช งกรณี
ศึกษาาเพศชายมีอายุอยู่
ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน
า เป็มาประยุ
นเพศหญิ
มากกว่
บริษัท XYZ จํากัด
ระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดั
บปริ
โดย วัชรพล
วงศญจญาเอก
ันทร มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.22
และดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์กว่าครึ
่งหนึบปรุ่งของบุ
คลากรสายวิ
ชาการทั
้งหมด ร้อยละ55.65
มีอายุกตารทํ
างานอยู่ระหว่าง
การปรั
งกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
โคมไฟ
ษา : บริษและผู
ัท XYZ้ที่ไจํม่ากัมดีผลงานวิจัยร้อยละ 21.30 ส่วนผลงานวิจัยในช่วง 5
6-10 ปี บุคลากรมีผลงานวิจัย 1-3ยานยนต
เรื่อง ร้อกรณี
ยละศึก45.22
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ิทย เรื่อง ร้อยละ 47.83 และไม่มีผลงานวิจัยเลย ร้อยละ
ปี ที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรสายวิชาการเกือบมีผลงานวิจัย ว1-3
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
29.13 บุคลากรสายวิชาการจํานวนสองในสามมี
งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 1-3 เรื่อง ร้อยละ 31.74 และร้อยละ
จังหวัดจันทบุรี
30.87 ไม่มีงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดําเนินโดย
การชวนพบ
ลักษณะการทํ
เอี่ยวสานุราักวิษจัยของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นผู้ร่วมวิจัย ร้อยละ 50.00 รองลงมา
คือ ทําเป็น ําคณะโดยที
่ตนเองเป็
นหัวจหน้
าโครงการวิ
จัย และทํ
การศึกษาบทบาทผู
ในการบริหารจั
ดการเศรษฐกิ
ชุมชน
อําเภอพระนครศรี
อยุธยาาคนเดียว ร้อยละ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
46.96 และ 30.87 ตามลําดับ
ไตแสง
ยทํแสงจิ
าวิจัยตตเพราะตระหนั
กว่าเป็นภาระหน้าที่ ร้อยละ 63.9 ต้องการทําผลงานเพื่อ
เหตุผลที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัโดย
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการร้อยละ 58.7 โดยและความสนใจใคร่
รู้ ร้อยละ 52.2 ส่วนเหตุผลที่บุคลาการสายวิชาการ กลุ่ม
อุบล ไมพุม
วิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ทําวิจัย คือ การสื
มีภาระงานสอนมากที
่สุด ร้อยละ 69.1 ขาดความรู้และประสบการณ์ทําวิจัยร้อยละ 25.7
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
และมีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยุ่งยากมาก
21.7ท ในกรุงเทพมหานคร
ราน ร้ซีพอีเยละ
ฟรชมาร
แหล่งทุนที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัโดยยใช้อัญสชลี
ําหรัเยาวราช
บการทําวิจัย คือ งบประมาณรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30.87 รองลงมา
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอิโดยอาจารย์
นทรียดวยวิธปี ใลูนมหาวิ
กขาวตนทเดียาลั
่ยวและ
คือ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 23.48 และไม่ได้รับทุน ร้อยละ
28.26
ยได้รับเงินทุนน้อยกว่า
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
100,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อจัยละ
31.21 จากงบรายได้ ส่วนงบประมาณแผ่นดินจํานวนที่ได้รับ 100,001-500,000
งหวัดสุรินทร
บาท ร้อยละ 26.95 และ 500,001 -1,000,000
บาทประพฤทธิ
มาจากทุ
โดย โสภิตตา
พงษนภาครัฐภายในประเทศร้อยละ 8.70 สําหรับจํานวนเงิน
มากกว่า 1,500,001 บาท ได้จากภาคธุ
และภาคอุ
แหล่งทีเขตดุ
่อาจารย์
ทยาลัยได้รับน้อยที่สุดคิดเป็น
กลยุรทกิธกจารตลาดค
าปลีตกสาหกรรมเป็
ของชุมชนทาน้นําสามเสน
สติ กรุในมหาวิ
งเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
ร้อยละ 7.82

ผลงานวิจัยที่ทําสําเร็จการวิ
และการตี
ิมพ์เผยแพร่
ในช่นวทํงาสวนสละ
5 ปี พบว่
อาจารย์
ทยาลัยเกือบครึ่งหนึ่ง
เคราะหทพางการเงิ
นของการลงทุ
ในจัางหวั
ดจันทบุใรนมหาวิ
ี
ตนกสวั
ร้อยละ 47.82 มีผลงานวิจัยที่สําเร็จ 1-3 เรืโดย่องดวงรั
โดยมี
ารตีสดิพ์มิมงคล
พ์เผยแพร่ ร้อยละ 45.65 เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า อาจารย์
ในมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งในสาม ร้อยละ 33.04 มีการทําวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 1-3 เรื่อง แต่เป็นที่น่าสังเกต
ว่า มีผู้ไม่ทําวิจัย และไม่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เลย จํานวนเกือบหนึ่งในสี่ ร้อยละ 24.34 ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ตารางแสดง ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยแรงจูงใจ และปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย
ข้อมูล
การแปลผล
ข้อมูลทั่วไป
3.62 ± 0.95
-ด้านทักษะการทําวิจัย
3.72 ± 0.90
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ในมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งในสาม ร้อยละ 33.04 มีการทําวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 1-3 เรื่อง แต่เป็นที่น่าสังเกต
ว่า มีผู้ไม่ทําวิจัย และไม่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เลย จํานวนเกือบหนึ่งในสี่ ร้อยละ 24.34 ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่
วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
มวิชบใาการระดั
ชาติ
มหาวิ
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทํ
าวิและงานประชุ
จัยของอาจารย์
นมหาวิ
ยาลัยราชภั
ย ฏทกลุยาลั
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติ
มหาวิทบทยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................
ตารางแสดง ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยแรงจูงใจ และปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์ใน
สารบัญ (ตอ)
มหาวิทยาลัย
PROCEEDINGS
อมูการประชุ
ล มวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
การแปลผล
รายงานสืบเนืข้่องจาก
งจากการประชุ
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113
ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
ข้อมูลทั่วบทความวิ
ไป
3.62 ± 0.95
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
-ด้านทักษะการทํ
าวิจัย
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 3.72 ± 0.90
-ด้านทัศนคติต่อกรณี
การทํ
ัย ษัท NN&KY จํากัด
ศึกาษาวิจบริ
3.68 ± 0.98
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
-ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย
3.29 ± 0.74
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ปัจจัยแรงจูงใจในการทํ
จัยานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 3.76 ± 0.87
ของโรงเรีายวินบ
โดยาแหน่
พศวัตงงาน
สุขสบาย
-ด้านความก้าวหน้าในตํ
3.90 ± 0.85
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
-ด้านการเห็นคุเพืณ่อค่การจั
าของตนเอง
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 3.76 ± 0.80
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
-ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
3.72 ± 0.88
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
-ด้านลักษณะงานที
่รับผิดชอบ
3.69 ± 0.94
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจโดย
ัย บัลลังก สันทัด
3.40 ± 0.99
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุ
ก
ต
ใ
ช
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
-ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน
3.64 ± 1.03
บริษัท XYZ จํากัด
-ด้านเงินทุนในการทําโดย
วิจัยวัชรพล วงศจันทร
3.59 ± 0.96
การปรัเครื
บปรุ
งกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
-ด้านวัสดุอุปกรณ์
่องมื
อ และสิ่งอํ่อาลดความผิ
นวยความสะดวก
3.21 ± 0.96
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
-ด้านสิ่งแวดล้อมในการวิ
3.14 ± 1.02
โดย จถิัยรนันท ทิวาราตรีวิทย
กรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผู
แสดงค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบีพฤติ
่ยงเบนมาตรฐาน
(Mean
± S.D.)ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................

จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
สรุปและอภิปรายผลการวิ
จัย นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาบทบาทผู
จังหวัดพระนครศรี
ยุธยาพบว่า ด้านทักษะการทําวิจัย ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย และด้านทัศนคติ
1. จากการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วอไป
แสงจิตตจัยไตของช่
แสง อลดา วิชัยพาณิชย์ (2554, น. 98-99) ที่พบว่า ปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย
ต่อการทําวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับโดย
จากการวิ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจํานวนงานวิจัย ซึโ่งภคของคนไทย
การมีประสบการณ์ในการทําวิจัย การได้รับโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะการทํา
โดย อุบล ไมพุม
วิจัย มีความสัมพันธ์กับ ลักษณะงานที่รับผิดชอบมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่ําที่สุด และ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
อาจารย์ของมหาวิทยาลัรยานเทคโนโลยี
ญบุรี มีเวลาที่เพียงพอต่อการทําวิจัยและคุณภาพงานวิจัย แต่เวลาไม่ใช่
ซีพีเฟรชมารราชมงคลธั
ท ในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการทําโดย
วิจัยอัของอาจารย์
ญชลี เยาวราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่ากับปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย
เคราะห
ของการทําานาอิ
ยดวายวิด้ธปี าลูนการเห็
กขาวตนเดีน่ยคุวและ
2. จากการวิการวิ
เคราะห์
ปัจทางเศรษฐศาสตร
จัยแรงจูงใจในการทํ
วิจัยนทรีพบว่
ณ ค่ า ของตนเอง ด้ า นการได้ รั บ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
การยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นลั ก ษณะงานที่ รั บ ผิด ชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ มีความสัมพันธ์ทางบวก กั บ
จังหวัดสุรินทร
จํา นวนผลงานวิ จั ย ที่ ทํา ทั้ ง หมด
ซึ่งสอดคล้
องกับงานวิ
โดย โสภิ
ตตา ประพฤทธิ
พงษ จัยของกรรวี เวียงเหล็ก (2553, น. 97-98) ที่ว่าการเห็นคุณค่า
ในตนเอง เป็นปัจจัยที่มกลยุ
ีอิททธิธพการตลาดค
ลทางอ้อาปลี
มต่กอของชุ
อัตมโนทั
ในการทํเขตดุ
าวิจสัยติ ในชั
้นเรียนของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
มชนทาศน้น์ําสามเสน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉี
อตอนบน เพราะการยอมรับนับถือตนเองพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
โดย ธัยนงเหนื
ย ชัยทร

ว่ามีความสามารถในการทํ
งานประสบการณ์
ใ นการทํ
งาน ถ้ าในจั
ได้งพหวัั ฒดจันาความสามารถในตนเองให้
ดี ขึ้น ทํา ให้ เกิด
การวิาเคราะห
ทางการเงินของการลงทุ
นทําาสวนสละ
นทบุรี
ความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนามาจากการเรี
ประสบการณ์ของบุคคล ถ้าได้กระทําสิ่งที่ใจตนเองอยากทํา และได้รับ
โดย ดวงรัตน สวัยสนรู
ดิ์ม้ งคล
ผลสําเร็จในสิ่งนั้น
3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย พบว่า ด้านเงินงบประมาณในการทําวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อมในการ
วิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอํานวย ความสะดวก มีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ผลงานวิจัยของอภิญญา หิรัญวงษ์ (2547, น. 194) พบว่า อาจารย์สาขาอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษากลุ่มนี้มากกว่า
ครึ่งเล็กน้อยที่มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่อง ทุนวิจัยในระดับสูงจํานวนมากกว่าครึ่งเล็กน้อย (56.5%) และผลงานวิจัย
ของวนิดา พิงระน้อย (2556, น. 101) พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในภายนอก ไม่ว่าจะด้านเงินงบประมาณ
ในการทําวิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอํานวย ความสะดวก ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีโอกาสเผยแพร่
ผลงานวิจัย และนําผลงานวิจัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ ให้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง
นําแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ค155
วามสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผลงานวิจัยของอภิญญา หิรัญวงษ์ (2547, น. 194) พบว่า อาจารย์สาขาอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษากลุ่มนี้มากกว่า
ครึ่งเล็กน้อยที่มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่อง ทุนวิจัยในระดับสูงจํานวนมากกว่าครึ่งเล็กน้อย (56.5%) และผลงานวิจัย
ของวนิดา พิงระน้อย (2556, น. 101) พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในภายนอก ไม่ว่าจะด้านเงินงบประมาณ
การประชุมวิชาการระดั
ำไพพรรณี
ครั้งทีเครื
่ 11่องมือ และสิ่งอํานวย ความสะดวก ส่งเสริมให้การประชุ
ในการทํบาชาติ
วิจัยวิจด้ัยาร�นวั
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จัย และนําผลงานวิจัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ ให้สูงขึ้น
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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ข้อเสนอแนะ

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
ัยรําไพพรรณี
ครั้ง่งที่ ขึ11้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง
จากการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือรายงานสื
ตีความหมายผลการวิ
จัยให้บชาติ
เข้วาิจใจชั
ดเจนยิ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
า
นําแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุ
น วิเคราะห์
ความสอดคล้
งหรืฏกลุอมขัศรีดอแย้
กับ้งทีทฤษฎี
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่หนอการ
และงานประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ มหาวิทยาลัยอราชภั
ยุธยางครั
่8
ทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด

การพั
ฒนางานวิจัยใและนวั
1. ควรส่งเสริม และสนับสนุโดย
น“การพั
ความรู
นการทําวิตจกรรม
ัยให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่ไม่มี
พิชญณ้และประสบการณ์
ี ตีรณากรณ
ผลงานวิจัย และควรให้ผู้เชี่ยวชาญคอยเป็
นพี่เลีเพื
้ยกงให้
ในการทํ
จัยําพริกเห็4.0”
แนวทางการศึ
ษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนาาวิยน้
ดนางฟาแปรรูป
่อขัค่มบําชแนะนํ
เคลื
่อานประเทศไทย
ของโรงเรียนบตีานโป
รอน ตํขาสิบลโป
น้ํารอนทอํธิาบเภอโป
งน้ํารอน จจังัยหวัเพื
ดจั่อนเป็
ทบุนรีผลงานวิจัยในระดับ
2. ให้การสนับสนุนการเผยแพร่
พิมงพ์น้ําจดลิ
ทธิ์ งและสิ
ัตรผลงานวิ
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
สหสาขาวิชา และส่งเสริมให้นําผลงานวิจัยในไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และนานชาติ
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
3. ควรปรับภาระหน้าทีแนวทางในการพั
่ และผลักดันให้
บมุคสิลากรสายวิ
ชาการทํ
งานวิ
เพิ
่มมากขึ้น โดยนําผลงานวิจัยไปจด
ริรําไพพรรณ
ยารติ
ฯ (อาคาร
( จอํัยา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร แจ้งลิขสิทธิ์ตีพิมพ์เผยแพร่
รือนําไปใช้
ประโยชน์ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
โดย จักหรกฤษณ
วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บรรณานุกรม
โดย บัลลังก สันทัด
ช่อลดา วิชัยพาณิชย์. (2554). ปัจจัยการปรั
ที่ส่งผลต่
าวิจัยของอาจารย์
มหาวิVRPTW
ทยาลัมาประยุ
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลธั
บปรุงอเสการทํ
นทางการขนส
งโดยใช TSP และ
กตใช กรณี
ศึกษา ญบุรี.
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้โดย
น. พิวัชมรพล
พ์ครัวงศ
้งทีจ่ 6.ันทรกรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
จัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2540).ยานยนต
คู่มือการวิ
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
มหาวิทยาลัยมหิดล.
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพพฤติฉัตกรรมการซื
ราภรณ์.้อและการตั
(2553).ดการออกแบบการวิ
ครัน้งกกของธุ
ที่ 6. กรุ
สินใจของผูซื้อที่มีตอผลิจตัยภั.ณพิฑมจพ์
ากต
รกิงจเทพฯ:
ชุมชน
จังหวั. ดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
วนิดา พิงสระน้อย. (2557). ปัจจัยทีการศึ
่มีอิทกธิษาบทบาทผู
พลต่อการทํ
าวิจัยของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.วิทยานิอพยุธนธ์
จังหวัดพระนครศรี
ยาปริญญามหาบัณฑิต. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. โดย แสงจิตต ไตแสง
วรรณี แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิ
จัยทางพฤติ
กรรมศาสตร์
. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริ
โภคของคนไทย
บล ไมพุม
สุภาพ ฉัตราภรณ์. (2552). ระเบียบวิธีการวิโดยจัยอุทางคหกรรมศาสตรศึ
กษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
้อสินคา ในรนานค
าปลี
ก: กรณีศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2554). จรรยาบรรณนักวิจัย. อคูงการซื
่มือการประเมิ
ผลข้
อเสนอการ
พีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
วิจัยของหน่วยงานภาครัรฐาทีน ่เซีสนองบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
โดย อัญชลี เยาวราช
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บทนํา

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
ครบ 113
ราชภัฏรําไพพรรณี บทความวิ
เป็นสถาบันจเพื
การพั
ฒนาท้ายวัอนงถิพระราชสมภพสมเด็
่น การให้จบพระนางเจ
ริการวิารําชไพพรรณี
าการแก่
ชุมป ชนจึงเป็นหน้าที่ ที่สําคัญหน
ของใน
ัย ่อ(ภาคบรรยาย)
า
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
การช่วยกันพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ชุมชน การพัฒนาที่มีจุดเริ่มต้นจากฐานรากของชุ
มชนจะช่วยกันทําให้ชุมชนในเขตพื้นที่มีเข้มแข็ง ความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้ล้วน
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ฒนางานวิ
จัยอซึและนวั
กรรม
ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นโดย
สํ“การพั
าคัการพั
ความร่วมมื
่งต้องมีกตารประสานงาน
ทั้งหน่วยงานภายในและ
พิญชญการให้
ณี ตีรณากรณ
ภายนอกชุมชน ในเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องจํ
าเป็นเพืเพื
่อกให้
ลสํ่อาเร็
จดตามวั
ถุปําพริ
ระสงค์
จึงทําแปรรู
าให้ไปด้มีกลุ่มต่างๆ เกิดขึ้นในชุมชน
แนวทางการศึ
ษาเพิ
่มบชเคลื
อผงทางการจั
จําหนาตยน้
กเห็4.0”
ดนางฟ
่อบขัรรลุ
นประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มากมาย
สบายค ปั จ จุ บั น สตรี อ าสาได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทเป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ในการ
สตรี อ าสาเป็ น อี ก หนึ่ ง กลุ่ม ที่ มี อยูโดย่ ทุ กพศวั
ตําตบลสุขในยุ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
พัฒ นาชุ ม ชน และสั งคมในเรื่อ งต่ า งๆเพื่อมากขึ
สตรี
าสาเป็
อีอาคารเฉลิ
กดมาบไผ
กลุ
่ มมหนึ
่งยทีรติ่แฯ สดงให้
เห็นถึง งจัพลั
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
พระเกี
( อํา36)
(อาคาร
การจัด้ นจําณหน
ายอของโรงเรี
ยนนวั
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
งหวัดงจัของสตรี
นทบุรี ในแต่ ล ะชุ ม ชน
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
น กํวิาเลัชีงยสํรมงคล
า คัญ ของแต่ ล ะชุม ชน เช่ น เดี ย วกั บ สตรี อาสา ในเขตพื้ น ที่
จะมี ส ตรี อ าสารั บ ผิ ด ชอบในแต่ล ะเขตพื้น ทีโดย
่ กลายเป็
จักรกฤษณ
อปากอิ
กส บ(eWOM)
ผลประกอบการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ซึ่งมีบกรอบแนวคิ
ทบาทที่สดการสื
ําคัญ่อต่สารแบบปากต
อการพัฒนาชุ
มชนเล็กทรอนิ
การปฏิ
ัติหน้าทีกั่ขบองสตรี
อาสาในปัจจุบันเป็นการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ทํางานเพื่อสังคม ชุมชน ในการทํางานของสตรีอาสาจึงไม่ใช่เพียงแต่การพบปะประสานงานกลุ่มสตรีอาสาในเขตพื้นที่เท่านั้น
โดย บัลลังก สันทัด
การติดต่อประสานงานของกลุ่มสตรีอการปรั
าสามีบปรุ
ทั้งงเสในเขตพื
้นที่แงละนอกพื
ที่ สตรี
อาสาในเขตพื
ที่ตศําึกบลท่
นทางการขนส
โดยใช TSP้ นและ
VRPTW
มาประยุกตใช้ นกรณี
ษา า ช้า งจึง กลายเป็ น
กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเพื
ให้เกิจํดากัความเข้
มแข็ง
บริษัท่อXYZ
ด
โดย วัชรพล วงศ
สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นเรื่องที่สตรีอาสาในเชตพื
้นจทีัน่อทรงค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
สินาคาให้
ประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ต่างตระหนักถึง และให้ความสําคัญในเรื่องของบุคลิกภาพเป็่อลดความผิ
นอย่างมาก
เพราะจะช่วบยทํ
สตรีอาสามี
ความมั่นใจในการ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เข้าสังคมมากขึ้น ในการเข้าสังคม ทําให้มีบุคโดย
ลิกภาพที
่โดดเด่น น่าเชื่อถือ เป็นการสร้างการยอมรับ ทําให้เกิดความคิดริเริ่ม
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
จกรรมต่ดสิานง ใจของผู
ๆ ของชุ
ให้ตปภัระสบความสํ
าเร็จรกิจชุมชน
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นฐานพลังที่สําคัญในการขั
เคลื่อนกิ้อและการตั
พฤติกบรรมการซื
ซื้อมที่มชน
ีตอผลิ
ณฑจากตนกกของธุ
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานมหาวิ
จังหวัดจันทบุทรี ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี สายวิ ช าการ สั ง กั ด คณะนิ เ ทศศาสตร์ จึ ง สนใจ
โดย ชวนพบ เอี
่ยวสานุทีร่ มักษี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ “โครงการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรม และความพึ ง พอใจของสตรี
อ าสา
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
ต่อไป จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
วิธีการดําเนินการวิจัย
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
1. การศึกษาวิจัยในครั้งการสื
นี้เป็น่อสารทางการตลาดที
การวิจัยเชิงปริม่มีผาณ
(Quantitative
แบบสอบถามในการ
ลตอความต
องการซื้อสินคา ในรResearch)
านคาปลีก: กรณีศใช้
ึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งศึกษาถึงพฤติ
รานกรรมและความพึ
ซีพีเฟรชมารท ในกรุงงพอใจของสตรี
เทพมหานคร อาสา ที่มีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนา
ญชลี
บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” กลุ่มตัวโดย
อย่าอังที
่ใช้เยาวราช
ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินทรี
ยดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ส่ง เสริมศั ก ยภาพสตรี จํา นวน 100
คน ตามที่ไ ด้ ล งทะเบี
ย น และนํ
า แบบสอบถามแจกกลุ
่ม ตัวอย่ า งที่ ล งทะเบีย น
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
เพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษามารวบรวมเป็
มูลและวิเคราะห์ข้อมูลในองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และ
จังหวัดนสุข้รินอทร
ความพึ ง พอใจของสตรี อ าสา ที่ มี ต่ อ การให้โดยบ ริโสภิ
ก ารวิ
าการ “โครงการพั
ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพสตรี ”
ตตาชประพฤทธิ
พงษ
และข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการจัดโครงการบริ
การวิาชปลีาการ“โครงการพั
ฒนาบุเขตดุ
คลิกสภาพเพื
่อส่งเสริม ศักยภาพสตรี”
กลยุทธการตลาดค
กของชุมชนทาน้ําสามเสน
ติ กรุงเทพมหานคร
นย ชัยทร (Questionnaire) ประกอบด้วยคําถามปลายปิดและปลายเปิด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โดย
ใช้แธับบสอบถาม

นทําสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี
โดยมีคําถาม 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็การวิ
นคํเาคราะห
ถามเกีทางการเงิ
่ยวกับข้นของการลงทุ
อมูลทั่วไปของผู
้ตอบแบบสอบถามประกอบด้
วย วุฒิการศึกษา อายุ
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
อาชีพ ตอนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าสังคมภายหลังการเข้ารับการอบรมการให้บริการวิชาการ “โครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม ศักยภาพสตรี” ตอนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการวิชาการ
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”และตอนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”
ผู้วิจัยได้เก็ บรวบรวมข้อมูล ด้วยตัวเอง โดยมีนักศึก ษาคณะนิเทศศาสตร์จํา นวน 3
คน ซึ่ง ได้มีการอบรม
ชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนออกเก็บข้อมูลจริง และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนําแบบสอแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างในวันที่มีการประชุมสตรีอาสาในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้าง และขอรับคืนทันที
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดั งนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง พรรณนา หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ที่มีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”

ผลการวิจัย
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติและงานประชุ
กรรมและความพึ
่มยาลั
ีตมศรี
่อยการให้
บกลุริ้ง่มทีกศรี
าการ
และงานประชุ
มงพอใจของสตรี
วิชบาการระดั
ชาติอยาสา
มหาวิฏทีทกลุ
ยา ครัธั้งน“โครงการพั
ทีวาคม
่ 8 19-20
วาคม 2560
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
ราชภั
อราชภั
ยุธยาฎครั
่ ารวิ
8 อยุชธ19-20
2560 ธัฒนนา
บุคลิกภาพเพื
่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”
......................................................................................................................................................................................................................................................

ผลการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ายวันจพระราชสมภพสมเด็
ครบ 113 ป
ข้อมูลทับทความวิ
่วไปของกลุจ่มัยตัว(ภาคบรรยาย)
อย่เนืา่องในวโรกาสคล
ง ผลการวิ
ัยพบว่า ส่วจพระนางเจ
นใหญ่ารํผาไพพรรณี
ู้ตอบแบบสอบถามจบการศึ
กษาต่ํากว่าหน
ระดัา บปริญญาตรี
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
จํานวน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
บสินคอาายุ
ในล็รอะหว่
คจาายงสิน46
คาประเภทช็
มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมามี
– 55 ปี อคิคโกแลต
ดเป็นร้:อยละ 30.00 และมีอายุระหว่าง
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.00
ดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่
วนใหญ่มีอาชีพทําสวน/ทําไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.00
โดย พิชตามลํ
ญณี ตีราณากรณ
รองลงมามีอาชีพค้าขาย คิดแนวทางการศึ
เป็นร้อยละ
12.00
นแม่
้านายน้
คิดําพริ
เป็กนเห็ร้4.0”
อดนางฟ
ยละ า8.00
อและเป็
งทางการจั
ดจํบาหน
แปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ยนบานโปงงการเข้
น้ํารอนาตํรัาบบลโป
งน้ํารอน อําเภอโป
รอนชจัาการ“โครงการพั
งหวัดจันทบุรี
พฤติกรรมการเข้ของโรงเรี
าสังคมภายหลั
การอบรมการให้
บงริน้กําารวิ
ฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
ศักยภาพสตรี” ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าสังคมมากขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมอบรมการให้บริการวิชาการ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื
่อส่งดเสริ
มหอประชุ
ศัากยยภาพสตรี
”อาคารเฉลิ
ดธันเป็วาคมนมพระเกี
ยละ
และผู
งคงเข้าสังคมตามปกติ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( 75.00
เพื่อการจั
จําณหน
ของโรงเรี
ยนวั
ดคิมาบไผ
ตํร้าอบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
ง จั้ตงอบแบบสอบถามยั
หวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่
โดย จักรกฤษณ วิวเชีนใหญ่
ยรมงคลมีความมั่นใจในการเข้าสังคมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.00 และ
ดการสื
กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความกังกรอบแนวคิ
วลในการเข้
าสั่องสารแบบปากต
คม คิดเป็นร้ออปากอิ
ยละเล็15.00

ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
สรุปและอภิปรายผลการวิ
จัย
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
สรุปและอภิปรายผลการวิ
จัยได้ดัง่อนีลดความผิ
้ ดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การปรับปรุงกระบวนการเพื
จากการวิจัยพบว่ยานยนต
าสตรีอกรณี
าสาในเขตพื
่ตําบลท่
ศึกษา : บริษ้นัททีXYZ
จํากัดาช้างมีพฤติกรรมในการเข้าสังคมภายหลังการเข้ารับการอบรม
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
การให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” ซึ่งส่วนใหญ่สตรีอาสามีความถี่ในการเข้าสังคม
กรรมการซื
้อและการตัาดสัสิงนคมมากขึ
ใจของผูซื้อ้นทีสอดคล้
่มีตอผลิตภัอณงกัฑจบากต
มากขึ้น และสตรีอาสามีพฤติ
ความมั
่นใจในการเข้
หลันกกกของธุ
ทฤษฎีรลกิําจดัชุมบชนขั้นความต้องการของ Maslow
จังหวัดจันทบุรี
จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่โดย
อไปไว้
เป็นลํเอีา่ยดัวสานุ
บดังรนีักษ้ 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )
ชวนพบ
2. ความต้องการความปลอดภั
( Safety นneeds
องการความรั
กและความเป็อยุนธยา
เจ้าของ ( Belongingness and
การศึยกษาบทบาทผู
ําในการบริ)ห3.ารจัความต้
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
love needs ) 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs ) 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง
แสงค วามพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ“โครงการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
สตรี อาสาในเขตพื้นทีโดย
่ ตํ าแสงจิ
บลท่ตาตช้ไตา งมี
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” โดยผู้วิจัยได้ทําการวิ
เคราะห์ 3 ด้าน ด้านวิทยากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการ
โดย อุบล ไมพุม
ของเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านวิทยากรมากที่สุด รองลงมามีความพึงพอใจด้าน
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การบริการของเจ้าหน้าที่ รและมี
วามพึงทพอใจด้
านการบริหารจัดการเป็นอันดับที่ 3 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ารับ
าน ซีพคีเฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
การอบรมมีความพึงพอใจในการให้
ารวิเยาวราช
ชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” ในทุก ๆ ด้าน
โดยบอัริญกชลี
เคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
ธปี ลูกขาได้
วตนศเดีึก่ยษาความพึ
วและ
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งการวิ
สอดคล้
องกั
บงานวิจัย ของ
สุกัญานาอิ
ญานมีทรีแยก้ดววยวิ(2554)
งพอใจของประชาชนในการ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าภาพรวมและรายด้านความพึงพอใจ
จังหวัดสุรินทร
ในการใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง
โดยเรี
งลําดับจากมากไปหาน้
อย ดังนี้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านอาคาร/สถานที่
โดย โสภิ
ตตา ยประพฤทธิ
พงษ
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้กลยุ
านขั
ตอนการให้
ริการ
และด้
านกระบวนการให้
บริการ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วรรณวิษา
ทธ้นการตลาดค
าปลีกบของชุ
มชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ศรีสมุทร (2547) ได้ศึกษาเรื่องการสํ
โดยาธัรวจความพึ
นย ชัยทร งพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการจากสํานักงานสหกรณ์การเกษตรสุวรรณ

ภู มิ จํ า กั ด ทุ ก ด้ า น พบว่ า มีการวิ
ค วามพึ
่ ใ นระดั บ ปานกลาง
สมหมาย
เคราะหงทพอใจอยู
างการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจั
งหวัดจันทบุเปีรี ย ถนอม (2551) ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจ
ดวงรัตน สวัสทดิ์มยาลั
งคลยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่ าในภาพรวมทั้ง 3
ของนักศึกษาในการได้รับการบริโดย
การจากมหาวิ
ด้านได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553)
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม
ในทุกด้านอยู่ในระดับ “ปานกลาง”

ข้อเสนอแนะ
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ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553)
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย
ดนครราชสี
ากลุ่มประชาชนในเขตพื
้นที่มีความพึงพอใจต่อการบริการการประชุ
ด้ามนโครงสร้
การประชุจัมงวิหวั
ชาการระดั
บชาติมวาิจัยพบว่
ร�ำไพพรรณี
ครั้งที่ 11
วิชาการระดัาบงพื
ชาติ้นวฐานในภาพรวม
จิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุ
าการระดั
บชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
ในทุกมด้วิชานอยู
่ในระดั
บ “ปานกลาง”
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสื
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
บชาติวิจัยรําไพพรรณีอครังการของผู
้งที่ 11
1. การจัดโครงการบริการวิชาการควรจั
ดหับเนืวข้่องจาก
อการอบรมให้
ตรงตามความต้
้รับบริการจากข้อมูล
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
การสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
vvvvvvvvv2. ควรมีการเปรียบเทียบความคาดหวั
งของผู้เข้ารับการอบรมบริ
บความพึ
งพอใจที
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็กอารวิ
คจายชาการกั
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
: ่ได้รับเพื่อนําผล
กรณี
ศ
ก
ึ
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การวิจัยนี้มีวัตของธุ
ถุประสงค์
J1)Jศึกษาพฤติ
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ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
บุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิโดย
ทยาลั
รําไพพรรณี
ถิรยนันราชภั
ท ทิวฏาราตรี
วิทย JจํานวนJ400JรายJโดยใช้เครื่องมือในการศึกษาคือJแบบสอบถาม
พฤติากร้รรมการซื
้อและการตั
สินวใจของผู
ื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
สถิต ิที่ใ ช้วิเ คราะห์ค ือ Jค่
อ ยละJค่
า เฉลี่ยดJส่
นเบี่ยซงเบนมาตรฐาน,JT-test,JF-testJการทดสอบรายคู
่ด้ว ยวิธี
จังหวัดจันทบุรี
JLSD(LeastSignificant Difference)Jหากพบความแตกต่
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Abstract
Theเ purposesเ ofเ thisเ researchเ wereเ asเ followsเ 1)เ toเ studyเ theเ purchasingเ behaviorเ
viaElectronicเ Commerceเ (E-commerce)เ ofเ personnelเ andเ studentsเ inเ Rambhaiเ Barniเ Rajabhatเ
University, 2)เtoเcompareเtheเdifferencesเofเdemographicเfactorsเandเpurchasingเbehaviorเviaเEcommerceเ ofpersonnelเ andเ studentsเ inเ Rambhaiเ Barniเ Rajabhatเ University,เ 3)เ toเ studyเ theเ
factorsเ affectingpurchasingเ behaviorเ viaเ E-commerceเ ofเ personnelเ andเ studentsเ inเ Rambhaiเ Barniเ
Rajabhatเ University,andเ 4)เ toเ buildเ upเ theเ equationเ ofเ forecastเ onเ purchasingเ behaviorเ vieเ E-
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ยาลัยราชภัฏ่ภกลุายในมหาวิ
มศรีอยุธยา ครั้งที่ ท
8 ยาลัย Jได้แ ก่J ครู/ อาจารย์J และพนัก งาน
มหาวิทยาลัยJเป็นต้นJมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ศึกอษาJร้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสิมนีน
คาักในล็
คจาย อสิยละJ92.71Jรองลงมามี
นคาประเภทช็อคโกแลต : Jครู/อาจารย์Jร้อยละJ4.29
และพนักงานมหาวิทยาลักรณี
ยJสายสนั
นJร้อยละJ3
ศึกษา บริบษสนุ
ัท NN&KY
จํากัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
จากข้อมูลในข้างต้นที่กล่าวมาJพบว่าJปัจจุบันธุรกิจการค้าได้มีการนําเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์Jหรืออี
องทางการจั
ดจํวาในการค้
หนายน้ําพริาระหว่
กเห็4.0”
ดนางฟ
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
คอมเมิร์ซJเข้ามาใช้เพื่ออํแนวทางการศึ
านวยความสะดวกJและรวดเร็
างผูา้คแปรรู
้ากับปกลุ่มลูกค้าJประชากรในประเทศไทยที่มี
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ความสนใจในการซื้อสินค้าและบริ
ารผ่ตานอี
คอมเมิร์ซส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นJ(15J-J24Jปี)JและวัยทํางานJ(25J-J34Jปี)ซึ่ง
โดยกพศวั
สุขสบาย
าและบริ
ค2560
อมเมิ
ร์ซJดังนั้นอผูงการของผู
้วิจัยจึงมีบคริโวามสนใจศึ
กษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
เป็นJ2Jอันดับแรกที่เคยจองหรื
อซื้อสินฒค้นาผลิ
แนวทางในการพั
ตวัภันณที่ ฑ19กเห็ารทางอี
าแปรรู
ป ตามความต
ภค
-ด20นางฟ
ธันวาคม
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุ
คลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJข้อมูลที่ได้จากการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
รมงคลน ค้า ผ่า นอีค อมเมิร์ซJและผู้ที่ส นใจทํา ธุร กิจ ออนไลน์ไ ด้นํา ไปใช้
วิจัยครั้ง นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ดํา เนินธุรกิเชีจยขายสิ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ในการพัฒนาJวางแผนกลยุ
บปรุงให้กตารโรงแรมในประเทศไทย
รงกับความต้องการและพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของ
ของธุทรกิธ์จJคและปรั
าปลีกประเภทบริ
ผู้บริโภคมากที่สุด
โดย บัลลังก สันทัด

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษจัทัยXYZ จํากัด
วัตถุประสงค์ของการวิ
โดย วัชรพล วงศจันทร
1.JJเพื่อศึกษาพฤติ
้อสินค้าผ่่อลดความผิ
านอีคอมเมิ
ร์ซของบุคลากรJและนั
กศึกษาในมหาวิ
การปรักบรรมการซื
ปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
2.JJเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะประชากรJกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
โดย ถิท
รนัยาลั
นท ยทิวราชภั
าราตรีฏวรํิทายไพพรรณี
ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
3.JJเพื่อศึกษาปั
จจัดยจัทีนทบุ
่มีตร่อี พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
จังหวั
ราชภัฏรําไพพรรณี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนพําฤติ
ในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
ชุมคชนอมเมิ
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
ร์ซของบุคลากรJและนั
กศึกษาในมหาวิทยาลัย
4.JJเพื่อสร้างสมการพยากรณ์
กรรมการซื
้อสินค้าผ่าจนอี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ราชภัฏรําไพพรรณี
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ขอบเขตของงานวิจัย โดย อุบล ไมพุม
อความต
นคอา พฤติ
ในรานค
าปลีก: กรณี้อศสิึกนษา
1.JJขอบเขตด้การสื
านเนื่อ้อสารทางการตลาดที
หาในการศึกษาวิ่มีผจลตัยJคื
อJปัจอจังการซื
ยที่ม้อีผสิลต่
กรรมการซื
ค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากร
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภั
าไพพรรณี
โดย อัฏญรํชลี
เยาวราชJซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่ศึกษาJ3Jด้านดังนี้
1.1JJปัจจัการวิ
ยด้าเนลั
กษณะประชากรJได้
แก่JเพศJอายุ
่อเดือน
คราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํ
านาอินทรียJอาชี
ดวยวิพธปี Jและรายได้
ลูกขาวตนเดี่ยตวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
1.2JJปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJได้แก่Jด้านผลิตภัณฑ์Jด้านราคาJด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและ
จังหวัดสุรินทร
ด้านการส่งเสริมการตลาด
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1.3JJพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ได้แก่Jด้านค้นหาข้อมูลJด้านการเลื
โดย ธัอนกซื
ย ชั้อยJด้
ทรานประเมินคุณค่าJและด้านพฤติกรรมหลังการขาย

2.JJกลุ่มเป้าหมายในการศึ
กษาวิจัยJคือJบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
3.JJระยะเวลาการทําโดย
วิจัยดวงรั
J3Jเดื
นJคื
ตนอสวั
สดิอ์มJเดื
งคลอนกรกฎาคมJพ.ศ.J2560JถึงJกันยายนJพ.ศ.J2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.JJผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องนําผลวิจัยไปพัฒนาJและปรับปรุงJเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
2.JJผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะดําเนินธุรกิจค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซนําผลการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผน
กลยุทธ์ต่างJๆJให้เหมาะสม
3.JJเพื่อนําผลการวิจัยไปประกอบการตัดสินใจในการทําธุรกิจด้านการวางแผนJพัฒนาธุรกิจJส่งเสริมการขายให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสื
เนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
ชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั
ทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที
่เกี่ยบวข้
องJโดยอาศั
ยเนื้อบหาสาระของข้
อ้งมูที่ล11Jบทความต่างJๆJดังนี้
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
าในล็อวคจ
าย สินกคารรมที
ประเภทช็
:
ศุภรJเสรีรัตน์J(2540)Jให้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้บสิรินโคภคไว้
่าJพฤติ
่ผู้บอริคโกแลต
โภคแสดงออกในการค้
นหา
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
(Searching)Jการซื้อJ(Purchasing)Jการใช้Jโดย
(Using)Jการประเมิ
นผลJ(Evaluation)Jและการใช้
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม จ่ายJ(Disposing)Jโดยผู้บริโภค
พิชญณี ตีรณากรณ
คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้แนวทางการศึ
องการได้เพื
Jกหรื
งดJพฤติ
รรมของบุ
คคลที
่เกี่ยปวข้องกับการซื้อและใช้สินค้า
ษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
จําหนากยน้
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรู
่อขัออาจหมายถึ
่อนประเทศไทย
และบริการโดยผ่านการแลกเปลี่ยนที
่บุคคลต้
งการกระทํ
ดังดกล่
าวJโดยบุ
คคลที่ถือว่าเป็น
ของโรงเรี
ยนบอางมี
นโปกงารตั
น้ํารอดนสิตํนาใจทั
บลโป้งงก่น้อํารนและหลั
อน อําเภอโป
งน้ํารอน จังาหวั
จันทบุ
รี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
ผู้บริโภคคือJ“บุคคลผู้มีสิทธิในการได้มาและใช้ไปซึ่งสินค้าและบริการที่ได้มีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด”
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ป ตามความตองการของผูบริโภค
ธันวาคม
จากนิยามดังกล่าวผู้วิจัยแนวทางในการพั
สามารถสรุปฒได้นาผลิ
วม่าสิJพฤติ
กรรมผู
้บาริแปรรู
โ2560
ภคJหมายถึ
งJการกระทําที่ผู้บริโภคแสดงออกถึง
ริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีงพอใจJโดยเริ
จังหวัดจันทบุรี ่มตั้งแต่การค้นหาสินค้าและการบริการ
กระบวนการในการซื้อสินค้าและการบริการเพื
่
อ
การตอบสนองความพึ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การเลือกซื้อJการประเมินคุณค่าJไปจนถึ
งประเมิ
นผลจากการใช้
อยJโดยพฤติ
้บริโกัภคนั
้นหมายรวมถึงทั้งที่ผู้บริโภค
กรอบแนวคิ
ดการสื
่อสารแบบปากตอสปากอิ
เล็กทรอนิกกสรรมผู
(eWOM)
บผลประกอบการ
รกิจกครรมของผู
าปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
จะตัดสินใจซื้อและตัดสินใจไม่ซื้อJซึของธุ
่งพฤติ
้บริโภคแต่
ละคนนั้นมักจะได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยส่วนบุคคลJเช่น
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ทัศนคติJการเรียนรู้Jรับรู้JและความทรงจําJเป็นต้น

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
ส่วนประสมทางการตลาดJ(MarketingเMix)Jหมายถึ
งJเครื่องมือที่กิจการใช้ตอบสนองความต้องการและสร้าง
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ความพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้ยานยนต
าหมายJส่กรณี
วนประสมการตลาดประกอบด้
วยสิ่งที่กิจการใช้เพื่อสร้างอิทธิพลในการโน้มน้าว
ศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ความต้องการสินค้าของกิจการJส่วนประสมการตลาดแบ่
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีงวออกเป็
ิทย นกลุ่มได้J4Jกลุ่มJดังที่เรียกกันว่าJ“4Ps”Jอันได้แก่
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผูซื้อที่มีตงอเสริ
ผลิตมภัการตลาดJ(Promotion)
ณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์J(Product)JราคาJ(Price)Jการจั
ดจําหน่
ายJ(Place)Jและการส่
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุ
รักจษจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ ได้แก่
จากการที่ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมJพบว่
าJปั
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ปัจจัยด้านลักษณะประชากรJและปัจัจงหวั
จัยดส่พระนครศรี
วนประสมทางการตลาดJดั
งนั้นผู้วิจัยจึงนําปัจจัยดังกล่าวมาพัฒนากรอบแนวคิด
อยุธยา
ในการวิจัยครั้งนี้
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
กรอบแนวคิดทางการวิจัย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านลักษณะประชากร
โดย อัญชลี เยาวราช
- เพศ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
- อายุ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
- อาชีพ
จังหวัดสุรินทร
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
- รายได้ต่อเดือน
ลากร และนักศึกษาใน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุของบุ
สติ กรุคงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
- ด้านผลิตภัณฑ์
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านส่งเสริมการตลาด

ภาพที่J1Jกรอบแนวคิดทางการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

1.JJประชากรและกลุ
่มตัวจอย่
ง เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
ัย า(ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ประชากรที่ใช้ในการวิและงานประชุ
จัยJคือJบุ
คลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJโดยมีจํานวนทั้งสิ้น
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคาในล็
อคจยาราชภั
ย สินคฏาประเภทช็
อคโกแลต
:
9,955JคนJ(ฝ่ายทะเบียนJและฝ่
ายงานการเจ้าหน้าที่Jบมหาวิ
ทยาลั
รําไพพรรณี
,J2560)
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒณากรณ
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรมทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJจํานวนJ400Jคน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ
ัยJคื
คลากรJและนั
กศึกษาในมหาวิ
โดย พิชจญ
ณี ตีอรJบุ
จากการใช้สูตรของทาโร่
Jยามาเน่
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรู่มปตัว อย่า งJ(ขนาดความเชื่อมั่น ที่J95%,
เพืกJษาเพิ
่อ(TaroเYamane)Jในการหาขนาดของกลุ
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี่J5%)Jจากนั
ยนบานโปงน้้นํารใช้
อนวิธตํีกาบลโป
อนาอํงอย่
าเภอโป
ํารอน จังหวังดชัจั้นนภูทบุมริตี ามอาชีพJซึ่งแบ่งเป็นครู/อาจารย์
ค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบที
ารสุ่มงน้ตัําวรอย่
างง่งาน้ยแบบแบ่
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
พนักงานมหาวิทยาลัยJสายสนับสนุนJและนักศึกษาJและทําการจัดสรรขนาดตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค

มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
2.JJเครื่องมือที่ใช้การในวิ
ัย ดจําณหนหอประชุ
เพื่อจการจั
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งแบ่งออกเป็นJ4Jส่วนJได้แก่
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ส่ ว นที่ J1Jเป็ ของธุ
น คํ ารถามเกี
วกั บ ปั จ จักยารโรงแรมในประเทศไทย
ด้ า นลั ก ษณะประชากรJเป็ น แบบสอบถามปลายปิ ด แบบเลื อ กตอบ
กิจคาปลี่ ยกประเภทบริ
(MultipleChoicesเQuestion)Jโดยให้
อกตอบเพียงข้อเดียวJจํานวนJ4Jข้อ
โดย บัลลังผกู้ตสัอบแบบสอบถามเลื
นทัด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุ
ใช กรณี
ึกษานแบบสอบถามปลายปิดแบบ
การผ่
านอีคกตอมเมิ
ร์ซศJเป็
ส่วนที่J2Jคําถามเกี่ยวกับลักษณะการซื้อสินค้าและบริ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
เลือกตอบ(MultipleเChoicesเQuestion)JจํานวนJ6Jข้อJโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
โดย วัชรพล วงศจันทร
ส่วนที่J3Jเป็นการปรั
คําถามเกี
่ยวกับปัจจัย่อด้ลดความผิ
านส่วนประสมทางการตลาดJเป็
นแบบสอบถามมาตราส่
วนประมาณค่า
บปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
(RatingScaleเMethod)Jมี
จ
ํ
า
นวนทั
้
ง
หมดJ26Jข้
อ
Jซึ
่
ง
แต่
ล
ะคํ
า
ถามจะมี
ร
ะดั
บ
ความสํ
า
คั
ญ
5
ระดั
บ
Jคื
อ
Jมากที
่สุดJมาก
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ถิรนันท ทิวการาตรี
วิทยนคะแนนJ5JระดับJคือJ5,J4,J3,J2JและJ1JตามลําดับJ
ปานกลางJน้อยJและน้อยที่สุดโดย
Jคําตอบจะถู
แปลงเป็
กรรมการซื
สินใจของผู้อซื้อสิทีน่มค้ีตาอผ่ผลิาตนอี
ภัณคฑอมเมิ
จากตรน์ซกกของธุ
รกิจชุมชน
ส่วนที่J4Jเป็นพฤติ
คําถามเกี
่ยวกั้อและการตั
บพฤติกดรรมการซื
Jเป็นแบบสอบถามมาตราส่
วนประมาณค่า
จังหวัดจันทบุรี
(RatingเScaleเMethod)Jมีจําโดย
นวนทั
้งหมดJ17Jข้อJซึ่งแต่ละคําถามจะมีระดับความสําคัญJ5JระดับJคือJมากที่สุดJมาก
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ปานกลางJน้อยและน้อยที
่สุดกคํษาบทบาทผู
าตอบจะถูนํากในการบริ
แปลงเป็หนารจัคะแนนJ5Jระดั
JคืออําJ5,J4,J3,J2JและJ1Jตามลํ
าดับJ
การศึ
ดการเศรษฐกิจชุมบชน
เภอพระนครศรีอยุธยา

ดพระนครศรีอยุธยา
เกณฑ์วัดระดับจังค่หวัาคะแนนเฉลี
่ยของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดJ(ส่วนที่J3)Jและพฤติกรรมการซื้อสินค้า
โดย แสงจิตต ไตแสง
4)Jมีดังนีต้ใหมกับการบริโภคของคนไทย
ผ่านอีคอมเมิร์ซJ(ส่วนที่Jสรรพสามิ
คะแนนเฉลีโดย่ย อุบล ไม4.21J–J5.00
หมายถึง มากที่สุด
พุม
คะแนนเฉลี
่ย
3.41J–J4.20
หมายถึ
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื
้อสิงนคา ในรมาก
านคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมาร
งเทพมหานคร หมายถึง
คะแนนเฉลี
่ย ท ในกรุ
2.61J–J3.40
ปานกลาง
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
คะแนนเฉลี่ย
1.81J–J2.60 หมายถึง น้อย
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
คะแนนเฉลี
่ย
1.00J–J1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ดสุรินทร
3.JJการเก็บรวบรวมข้อจังมูหวัลJในการรวบรวมข้
อมูลดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
โดย
โสภิ
ต
ตา
ประพฤทธิ
1)JJศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยพทีงษ
่เกี่ยวข้อง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
2)JJนําแบบสอบถามจํ
านวนJ400JชุดJไปสอบถามข้อมูลจากบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดย ธันย ชัยทร
รําไพพรรณีJโดยแบ่งเป็นครู/อาจารย์JพนักงานมหาวิทยาลัยJสายสนับสนุนJและนักศึกษาJ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

4.JJสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขโดย
้อมูดวงรั
ล ตน สวัสดิ์มงคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลการวิจัยได้ใช้การคํานวณค่าสถิติต่างJๆJโดยแบ่งเป็น
4.1JJสถิติเชิงพรรณนาJ(DescriptiveเStatistics)Jเพื่อแจกแจงความถี่ร้อยละJ(Percentage)Jค่าเฉลี่ยJ(Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานJ(StandardเDeviation)
4.2JJวิเคราะห์หาความแตกต่างของปัจจัยJเพศJอายุJอาชีพJและรายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJที่แตกต่างกันJโดยใช้สถิติJT-test และ
JOneWayเANOVAเ(F-Test)Jในการหาความแตกต่าง
4.3JJวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณJ(MultipleเRegressionเAnalysis)Jเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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ผลการศึกษา

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืจบัย
เนืนี
่องจาก
งจากการประชุ
บชาติก
วิจรรมการซื
ัยรําไพพรรณี ครั้อ้งทีสิ่ 11
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อแรกของงานวิ
้Jคือการประชุ
Jเพื่อมศึวิชกาการระดั
ษาพฤติ
นค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากร
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นJ4Jส่วนJดังนี้ ่ 8
ส่วนที่J1Jลักษณะประชากรของผูการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
้ตอบแบบสอบถาม
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของผู
้ตอบแบบสอบถามJจํ
าJผู้ตอบแบบสอบถาม
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยและนวัตานวนJ400JคนJพบว่
กรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงJจํานวนJ298JคนJคิ
ดเพื
เป็กษาเพิ
น่อร้ขัอ่มบยละJ74.5Jอายุ
J18J-J25Jปี
จํานวนJ371JคนJคิ
ดเป็นร้อยละJ92.8
แนวทางการศึ
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหน
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดJนางฟ
าแปรรูป
่อนประเทศไทย
ส่วนใหญ่มีอาชีพนักศึกษาJจํานวนJ371JคนJคิ
เฉลีง่ยน้ต่ํารออเดื
ของโรงเรียนบดาเป็
นโปนงร้น้อํายละJ92.8Jและมี
รอน ตําบลโปงน้ํารอนรายได้
อําเภอโป
น จัองนJน้
หวัดจัอนยกว่
ทบุราี J9,000 บาทJจํานวน
โดย พศวัต สุขสบาย
288JคนJคิดเป็นร้อยละJ72
แนวทางในการพั
ฒคนาผลิ
ตวัภันรณที์ซ่ ฑ19ของผู
เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธัน้ตวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ส่วนที่J2Jลักษณะการซื้อสินค้าและบริการผ่ณานอี
อมเมิ
อบแบบสอบถาม
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ผู้ตอบแบบสอบถามJส่วนใหญ่มโดย
ีเหตุจัผกรกฤษณ
ลในการซื
สินฏค้รําาไพพรรณี
ผ่านอีจัคงหวัอมเมิ
มหาวิทยาลัย้อราชภั
ดจันทบุรรี ์ซJคือJมีสินค้าและบริการที่ต้องการJและ
วิเชียรมงคล
าแต่ละครั้งJ300J-J600Jบาท
ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการน้
อยกว่าJ2Jครั
/เดือนJมีค่าอใช้
จ่าเยเฉลี
่ยในการซื
้อสินกัค้บผลประกอบการ
กรอบแนวคิ
ดการสื่อ้งสารแบบปากต
ปากอิ
ล็กทรอนิ
กส (eWOM)
จคาปลี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
ประเภทสินค้าและบริการที่ซื้อJคือของธุ
Jเครืร่อกิงแต่
งกาย,Jเครื
่องสํ
าอางJและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์Jมีรูปแบบการชําระเงินผ่าน
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
การโอนเงินผ่านธนาคาร/เอทีเอ็มJ(ATM)Jและชําระเงินโดยใช้บริการเก็บเงินปลายทางJช่องทางที่เคยใช้ในการซื้อสินค้า
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
และบริการJคือJเฟซบุ๊กJ(Facebook),Jอิ
นสตาแกรมJ(Instagram)Jและลาซาด้าJ(Lazada)
บริษัท XYZ จํากัด

โดย วัชรพล วงศจันทร

การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ส่วนที่J3Jปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด

โดย ถิรนันท ทิวาราตรีบวความสํ
ิทย าคัญJของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตารางที่J1Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดั
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑ࢞
จากตนกกของธุรกิจชุมชน
ഥ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
S.D. ระดับความสําคัญ
จังหวัดจันทบุรี
ด้านผลิตภัณฑ์
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
1. ความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
4.37
0.564 อยุธยา มากที่สุด
อําเภอพระนครศรี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
4.18 0.665
มาก
โดย แสงจิตต ไตแสง
3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เหมาะกับการใช้งาน
4.26 0.632
มากที่สุด
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
4. ผลิตภัณฑ์มีตราสินค้าเป็นที่รู้จกั
4.20 0.708
มาก
โดย อุบล ไมพุม
5. ชื่อเสียงของร้านค้า
4.16 0.725
มาก
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
6. ความสวยงามของสินค้าหรือบรรจุ
ฑ์ ท ในกรุงเทพมหานคร
4.12 0.751
มาก
ราน ซีภพัณ
ีเฟรชมาร
อัญชลี เยาวราช
ด้านผลิตภัณฑ์โดย
โดยรวม
4.21 0.441
มากที่สุด
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
ด

ว

ยวิ
ธ
ป
ี
ลู
ก
ข
า
วต
น
เดี
ย
่
วและ
ด้านราคา
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1. ความเหมาะสมของราคากับคุจัณงหวั
ภาพของผลิ
4.15 0.676
มาก
ดสุรินทร ตภัณฑ์
2. ราคาสินค้าถูกกว่าการซื้อด้วยวิธีอื่น โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
4.12 0.721
มาก
3. ความหลากหลายของวิธีการชํกลยุ
าระเงิ
0.699
มาก
ทธกนารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุส4.17
ติ กรุงเทพมหานคร
4. ความปลอดภัยในการชําระเงิน โดย ธันย ชัยทร
4.10 0.758
มาก
5. เรียกเก็บเงินตามจํานวนจริงทีการวิ
่ระบุเไคราะห
ว้ในเว็ทบางการเงิ
ไซต์ นของการลงทุนทําสวนสละ ในจัง4.14
มาก
หวัดจันทบุร0.738
ี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
6. ความชัดเจนในการแสดงราคาสินค้า
4.09 0.760
มาก
7. ความเหมาะสมของค่าจัดส่งสินค้า
4.08 0.732
มาก
ด้านราคาโดยรวม
4.12 0.464
มาก
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
1. ความสะดวกในการค้นหา และเลือกซื้อสินค้า
4.28 0.654
มากที่สุด
2. เปิดให้บริการตลอดเวลา
4.34 0.668
มากที่สุด
3. ความสะดวกในการสั่งซื้อ
4.27 0.654
มากที่สุด
4. ความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซื้อ
4.24 0.656
มากที่สุด
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สารบัญ (ต
อ) าคัญJของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตารางที่J1(ต่อ)Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดั
บความสํ
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ഥ
࢞
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
S.D. ระดับความสําคัญ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนมาก
า
5. ความน่าสนใจของเว็บไซต์ และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 4.20 0.736
6. ความน่าเชื่อถือของสถานที
่จําหน่าย
มาก
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็4.14
อคโกแลต :0.784
กรณีศึกษา
จํากัด
7. ความตรงต่อเวลาในการจั
ด“การพั
ส่บริ
งการพั
สิษนัทค้NN&KY
า ฒนางานวิ
มาก
จัยและนวัตกรรม 4.04 0.758
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
8. บริการจัดส่งสินค้าฟรี
3.92 0.907
มาก
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
ด้านช่
องทางการจั
มาก
ของโรงเรี
ยนบานโปดงน้จํําารหน่
อน ตําายโดยรวม
บลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวั4.18
ดจันทบุรี 0.450
ด้านส่งเสริมการตลาด โดย พศวัต สุขสบาย
าแปรรู
1. การใช้สื่อโฆษณา เช่แนวทางในการพั
น สิ่งพิมพ์ วิฒทนาผลิ
ยุ อินตเตอร์
ตนางฟ
4.17บริโภค 0.682
มาก
วัภันณ
ที่ ฑ19เเห็น็
-ด20
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผู
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
2. บุคลิกภาพของพนักงานขาย เช่น การตอบคํ
าถาม
ฯลฯจังหวัดจันทบุรี
4.06 0.778
มาก
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริ
มการขาย
เช่่อนสารแบบปากต
มีการลด/แลก/แจก/แถม/ชิ
งโชค กับผลประกอบการ
4.05 0.731
มาก
กรอบแนวคิ
ดการสื
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM)
4. การคืนเงิน/รับเปลี่ยของธุ
นสิรนกิค้จาคเมื
ปัญหา การโรงแรมในประเทศไทย
3.96 0.888
มาก
าปลี่อกมีประเภทบริ
นทัด ก
5. จัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูโดยกค้บัาลทีลั่เงป็กนสัสมาชิ
3.98 0.819
มาก
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุ
ก
ต
ใ
ช
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวม
4.04 0.610
มาก
บริษัท XYZ จํากัด
ความสําคัญของปัจโดย
จัยส่วัวชนประสมทางการตลาดโดยรวม
4.14 0.377
มาก
รพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ

จากตารางที่Jยานยนต
1Jผลการศึ
กรณีกศษาพบว่
ึกษา : บริาษJโดยภาพรวมปั
ัท XYZ จํากัด จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
นันท ทิวาราตรี
วิทายน พบว่า 3 อันดับแรกคือJด้านผลิตภัณฑ์Jรองลงมาคือด้านช่องทาง
(ݔҧ J=J4.14,JS.D.J=J0.377) เมืโดย
่อพิถิจรารณาเป็
นรายด้
กรรมการซื
นใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัปณได้ฑดจากต
การจัดจําหน่ายJและด้าพฤติ
นราคาเมื
่อพิ้อจและการตั
ารณาเป็ดนสิรายด้
านสามารถสรุ
ังนี้ นกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
ด้านผลิตภัณฑ์Jเป็นปัโดย
จจัยชวนพบ
ที่มีความสํ
าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดJ(ݔҧ J=J4.21,S.D.J=J0.441)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เอี่ยวสานุรักษ
พบว่าJ3JอันดับแรกคือJความทั
นสมัยของผลิ
ตภัณหฑ์ารจั
Jความหลากหลายของผลิ
ตภัณฑ์เหมาะกั
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
ดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยาบการใช้งานJและผลิตภัณฑ์มี
ตราสินค้าเป็นที่รู้จักJมีคจั่างหวั
เฉลีดพระนครศรี
่ยJ4.37,4.26JและJ4.20Jตามลํ
าดับ
อยุธยา
ตตาไต
ด้านราคาJเป็นปัจจัยโดย
ที่มีคแสงจิ
วามสํ
คัญแสงอยู่ในระดับมากJ(ݔҧ J=J4.12,JS.D.J= 0.464)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อJพบว่า
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
3JอันดับแรกคือJความหลากหลายของวิธีการชํ
าระเงินความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์Jและเรียกเก็บ
โดย อุบล ไมพุม
เงินตามจํานวนจริงที่ระบุไว้ในเว็บไซต์Jมีค่าเฉลี่ย J4.17,J4.15และJ4.14Jตามลําดับ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ด้านช่องทางการจั
ดจําหน่ายJเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก(ݔҧ J=J4.18,S.D.J=J0.450)Jเมือ่ พิจารณาเป็น
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
รายข้อJพบว่าJ3Jอันดับแรกคือโดย
Jเปิอัดญให้ชลีบเยาวราช
ริการตลอดเวลาJความสะดวกในการค้นหาและเลือกซื้อสินค้าJและความสะดวก
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํ
ในการสั่งซื้อJมีค่าเฉลี่ย4.34,J4.28JและJ4.27Jตามลํ
าดับานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
ݔҧ J=J4.04,S.D.J=J0.610)Jเมื
่อพิจารณาเป็น
ด้านส่งเสริมการตลาดJเป็นปัจจัยที่มีความสํมาเกษตรกรรมธรรมชาติ
คัญอยู่ในระดับมากJ(
จังหวัดสุรินทร
รายข้อJพบว่าJ3Jอันดับแรกคืโดย
อJการใช้
สื่อโฆษณาJเช่นJสิ่งพิมพ์Jวิทยุ อินเตอร์เน็ตJบุคลิกภาพของพนักงานขายJเช่น
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
การตอบคําถามJฯลฯJและการจั
ดกิจกรรมส่งเสริมการขายJเช่นJมีการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชคJมีค่าเฉลี่ยJ4.17,J4.06
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
และJ4.05
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อสินโดย
ค้าและบริ
ารผ่
นอีคอมเมิร์ซ
ดวงรัตนกสวั
สดิ์มางคล

ตารางที่J2Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดับความสําคัญJของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ഥ
࢞
S.D.
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ด้านค้นหาข้อมูล
1. สอบถามจากเพื่อน/คนรู้จัก
4.01
0.777
มาก
2. สอบถามจากสมาชิกในครอบครัว
3.76
0.907
มาก
3. ค้นหาจากหนังสือพิมพ์/นิตยสาร
3.64
0.947
มาก
4. ค้นหาจากสื่อโฆษณา/โทรทัศน์
3.82
0.904
มาก
5. ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต
4.37
0.781
มากที่สุด
ด้านค้นหาข้อมูลโดยรวม
3.92
0.644
มาก
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อ) กรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ตารางที่J2(ต่อ)Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดับสารบั
ความสํญ
าคัญ(ตJของพฤติ
PROCEEDINGS
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติ࢞
้งที่ 11
ഥวิจัยรําไพพรรณี ครัS.D.
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีครายงานสื
อมเมิบรเนื์ซ่องจาก
ระดับพฤติกรรม
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
ด้านการเลือกซื้อ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
1. ซื้อสินค้าที่จัดโปรโมชั่นพิเศษ การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็4.37
0.720 อคโกแลต : มากที่สุด
อคจาย สินคาประเภทช็
บริษัท NN&KY จํากัด
2. ซื้อสินค้าตามกระแสนิยมในสังกรณี
คม ศึกษา“การพั
4.16 ตกรรม
0.830
มาก
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวั
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
3. ราคาสินค้าตรงกับความต้องการ
4.27
0.721
มากที่สุด
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
4. เลือกสินค้าที่มีตราสินค้าเป็นที่รของโรงเรี
ู้จัก และมี
ภาพลักษณ์ที่ดี
4.20
0.766
มาก
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ด้านการเลือกซื้อโดยรวม
4.25
0.554
มาก
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ด้านการประเมินคุณค่า
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุ
1. อายุการใช้งานของสินค้า
0.718ง จังหวัดจันทบุรี มาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จั4.17
งหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
2. ความแข็งแรง/ทนทาน ของผลิกรอบแนวคิ
ตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์
4.17
0.776
มาก
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
3. การประกันสินค้า
4.13
0.788
มาก
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
4. คุณภาพของสินค้า
4.26
0.736
มากที่สุด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุ
ก
ต
ใ
ช
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
ด้านการประเมินคุณค่าโดยรวม
4.18
0.606
มาก
บริษัท XYZ จํากัด
ด้านพฤติกรรมหลังการขาย
โดย วัชรพล วงศจันทร
1. ความพึงพอใจในสินค้าหรือบรรจุ
ภัณบฑ์ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
4.25
มากที่สุด
การปรั
บ0.680
สินคาประเภทผลิตโคมไฟ
2. ความพึงพอใจในบริการจัดส่งสิยานยนต
นค้า กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 4.11
0.730
มาก
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
3. การแนะนํา/บอกต่อ
4.03
0.726
มาก
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
4. การซื้อสินค้าซ้ํา
3.95
0.812
มาก
จังหวัดจันทบุรี
ด้านพฤติกรรมหลังการขายโดยรวม
4.08
0.587
มาก
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
เภอพระนครศรีอยุธยา มาก
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่การศึ
านอีกคษาบทบาทผู
อมเมิร์ซโดยรวม
4.11จชุมชน อํา0.444

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย าแสงจิ
ตตกไตรรมการซื
แสง
จากตารางที่ J2Jผลการศึ ก ษาพบว่
Jพฤติ
้ อสิ นค้ า ผ่ า นอี คอมเมิ ร์ ซโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
J(ݔҧ J=J4.11,S.D.J=J0.444)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านJพบว่าJ3Jอันดับแรกคือ ด้านการเลือกซื้อรองลงมาคือJด้านการ
โดย อุบล ไมพุม
ประเมินคุณค่าและด้านพฤติกรรมหลังการขายJเมื
่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ด้านค้นหาข้อมูลJมีพฤติกรรรมอยู
่ในระดัทบในกรุ
มากJ(
ݔҧ J=J3.92,JS.D.J=J0.644)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อJพบว่าJ3
าน ซีพีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
อัน ดับ แรกคื อJค้ น หาจากอิน เตอร์ เน็ ต Jสอบถามจากเพื
่ อน/คนรู้ จัก Jและค้ น หาจากสื่อ โฆษณา/โทรทั ศ น์ Jมีค่ า เฉลี่ ย
โดย อัญชลี เยาวราช
4.37,J4.01และJ3.82Jตามลําดับ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอิ
นทรีบยแมากJ(
บบดั้งเดิ
ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ่อตํพิ
าบลทมอ
อําเภอปราสาท
ݔҧ Jม=J4.25,JS.D.J=J0.554)Jเมื
จารณาเป็
นรายข้อ พบว่าJ3อันดับ
ด้านการเลือกซื้อJมีพฤติกรรมอยู
่ในระดั
จังหวัดสุรินทร
แรกคือJซื้อสินค้าที่จัดโปรโมชั่นพิเศษJราคาสิ
นค้าตรงกับความต้องการJและเลือกสินค้าที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จัก และมี
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ภาพลักษณ์ที่ดีJมีค่าเฉลี่ยJ4.37,J4.27
าดับมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
กลยุและJ4.20Jตามลํ
ทธการตลาดคาปลีกของชุ
ด้านการประเมินคุณค่าJมีพฤติกรรมอยู
โดย ธันย่ในระดั
ชัยทร บมากJ(ݔҧ J=J4.18,JS.D.J=J0.606)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

3JอันดับแรกคือJคุณภาพของสินค้าการวิ
Jอายุเคราะห
การใช้ทงางการเงิ
านของสิ
นค้าJและความแข็
ตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มี
นของการลงทุ
นทําสวนสละงแรง/ทนทานของผลิ
ในจังหวัดจันทบุรี
ค่าเฉลี่ยJ4.26,J4.17 และJ4.17Jตามลําดับโดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ด้านพฤติกรรมหลังการขายJมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากJ(ݔҧ J=J4.08,JS.D.J=J0.587)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า3JอันดับแรกคือJความพึงพอใจในสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์Jความพึงพอใจในบริการจัดส่งสินค้าJและการแนะนํา/บอกต่อมี
ค่าเฉลี่ยJ4.25,J4.11 และJ4.03Jตามลําดับ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง (T-test และ F-Test)
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สองของงานวิจัยนี้JคือJเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มีผลการทดสอบตามสมมติฐานJดังนี้
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
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การประชุมวิชการประชุ
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มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
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และงานประชุ
มวิชาการระดั
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สารบัญ (ตอ)

สมมติฐานที่J1JเพศJแตกต่างกันJมีพฤติกรรมการซื
้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่แตกต่างกัน
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดั
บชาติวิจัย้อ
รําสิ
ไพพรรณี
ครั้งที่ 11 การผ่านอีคอมเมิร์ซJพบว่าJกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่
า่องเพศกั
บพฤติ
กรรมการซื
นค้าและบริ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
ที่มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการซืและงานประชุ
้อสินค้ามผ่วิชาาการระดั
นอีคอมเมิ
ร์ซทJไม่
ตกต่
บชาติ มหาวิ
ยาลัยแ
ราชภั
ฏกลุามงกั
ศรีอน
ยุธอย่
ยา ครัา้งงมี
ที่ 8นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
าย สินรค์ซาประเภทช็
คโกแลต
สมมติฐานที่J2JอายุJแตกต่
างกันJมีพฤติกรรมการซื้อสิบนสิค้นคาาผ่ในล็
านอีอคจ
คอมเมิ
ที่แตกต่าองกั
น :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
พบว่าJกลุ่มตัวอย่างทีโดย
่ม“การพั
ีอการพั
ายุ
ต่างกัฒนจะมี
พฤติกรรมการซื
้อสินตค้กรรม
าผ่านอีคอมเมิร์ซJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
นางานวิ
จัยและนวั
พิชญณี ตีรณากรณ
สถิติที่ร ะดับ J0.05Jและเมื
่อ วิเ คราะห์
า งทีา่มแปรรู
ีอ ายุป ต่า งกัน จะมีพ ฤติก รรมการซื้อ สิน ค้า
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนา Jกลุ
ายน้ํา่มพริตักวเห็อย่
ดนางฟ
เพืกษาเพิ
่อขัเฉพาะด้
่อานJพบว่
นประเทศไทย
4.0”
ผ่านอีคอมเมิร์ซในด้านค้นของโรงเรี
หาข้อมูยลนบJและพฤติ
านโปงน้ํารกอนรรมหลั
ตําบลโปงการซื
งน้ํารอ้อนJแตกต่
อําเภอโปางกั
งน้ํานรอย่
อน าจังมี
งหวันดัยจัสํนาทบุคัรญี ทางสถิติที่ระดับJ0.05
โดย พศวัต สุขสบาย

สมมติฐานที่J3JอาชีพJแตกต่
างกันJมีพฒฤติ
กรรมการซื
สิธันนวาคม
ค้าาแปรรู
ผ่2560
านอี
คอมเมิร์ซอทีงการของผู
่แตกต่างกั
แนวทางในการพั
นาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20้อนางฟ
ป ตามความต
บริโนภค
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติ้อฯ สิ
( นค้อําา36)
(อาคาร
พบว่าJกลุ่มตัวอย่
งที่มดีอจําชี
พาต่ยาของโรงเรี
งกัมสินริรําจะมี
กรรมการซื
ผ่เภอขลุ
านอีคง อมเมิ
เพื่อาการจั
าณหนหอประชุ
ยพ
นวัฤติ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
จังหวัดรจั์ซนJแตกต่
ทบุรี างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สถิติที่ระดับJ0.05Jและเมื่อวิเคราะห์เฉพาะด้านJพบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
ดการสื่อกสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิ
(eWOM)
อีคอมเมิร์ซในด้านค้นหาข้กรอบแนวคิ
อมูลJและพฤติ
รรมหลังการซื
้อJแตกต่
างกักนส อย่
างมีนกััยบสํผลประกอบการ
าคัญทางสถิติที่ระดับJ0.05
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย

โดยนJมี
บัลพ
ลังฤติ
ก สักนรรมการซื
ทัด
สมมติฐานที่J4Jรายได้Jแตกต่างกั
้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่แตกต่างกัน
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
และ VRPTW
ช กรณีรศ์ซึกJแตกต่
ษา างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
พบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันจะมีพฤติTSP
กรรมการซื
้อสินค้มาประยุ
าผ่านอีกตคใอมเมิ
บริษัท XYZ จํากัด
สถิติที่ระดับJ0.05Jและเมื่อวิเคราะห์
เฉพาะด้านJพบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
โดย วัชรพล วงศจันทร
ในด้านค้นหาข้อมูลJการประเมิ
ค่าJและพฤติ่อลดความผิ
กรรมหลัดงพลาดในการตรวจนั
การซื้อJแตกต่าบงกัสินนคอย่
างมีนัยสํตาโคมไฟ
คัญทางสถิติที่ระดับJ0.05
การปรับนปรุคุณ
งกระบวนการเพื
าประเภทผลิ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยแบบปกติ
ถิรนันท ทิJว(EnterเMultipleเRegression)
าราตรีวิทย
กรรมการซื
และการตัดสินจใจของผู
ที่มีต่ออศึผลิ
ตภัณฑจจจัากต
ชุมชน ้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
เพื่อตอบวัตถุปพฤติ
ระสงค์
ข้อที่ส้อามของงานวิ
ัยนี้Jคืซอื้อJเพื
กษาปั
ยทีน่มกกของธุ
ีต่อพฤติรกิกจรรมการซื
จังหวัดจันทบุรี
ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิ
ทยาลัยเอีราชภั
ฏรํราักไพพรรณี
Jจากปัจจัยที่ทําการศึกษาJคือJปัจจัยด้านลักษณะประชากร
โดย ชวนพบ
่ยวสานุ
ษ
ได้แก่JเพศJอายุJอาชีพJรายได้
และปัจจัยนด้ําาในการบริ
นส่วนประสมทางการตลาดJได้
Jด้านผลิตภัณอยุฑ์ธJยาด้านราคาJด้านช่องทางการจัด
การศึกJษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อํแาก่เภอพระนครศรี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
จําหน่ายJและด้านส่งเสริมการตลาดJผู้วิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
โดย แสงจิตต ไตแสง

ใหมกกับรรมการซื
การบริโภคของคนไทย
สมมติฐานที่J5Jปั จ จั ย ที่ มสรรพสามิ
ี ผ ลต่ อตพฤติ
้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นอี ค อมเมิ ร์ ซ ของบุ ค ลากรJและนั ก ศึ ก ษาใน
โดย อุบล ไมพุม
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ซีพีเฟรชมารทคในกรุ
งเทพมหานคร
ตารางที่J3Jการวิเคราะห์รกานารถดถอยพหุ
ูณแบบปกติ
โดย อัญชลี เยาวราช
Unstandardized
เคราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํ
านาอินทรียดวยวิธปี ลูกขStandardized
าวตนเดี่ยวและ
ปัจ จัยที่มีผลต่การวิ
อพฤติ
ก รรม
Coefficients
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุCoefficients
มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
การซื้อ สินค้าผ่าจังนอี
คอมเมิร์ซ
หวัดสุรินทร
B
Std. Error
Beta
โดย
โสภิ
ต
ตา
ประพฤทธิ
พ
งษ
ปัจจัยด้านลักษณะประชากร
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ค่าคงทีJ่ (X1 ) กลยุทธกโดย
1.036
0.192
ธันย ชัยทร

เพศJ(X2 )
0.008
0.037
0.007
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
อายุJ(X3 )
0.092
0.142
- 0.073
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์ม-งคล
อาชีพJ(X4 )
- 0.158
0.123
- 0.154
รายได้/เดือนJ(X5 )
0.043
0.033
0.076
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
0.180
0.045
0.179
ด้านผลิตภัณฑ์J(X6 )
ด้านราคาJ(X7 )
0.190
0.042
0.198
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJ(X8 ) 0.184
0.046
0.186
ด้านส่งเสริมการตลาดJ(X9 )
0.239
0.031
0.329
2
R = 0.712JJJJR = 0.507JJJJAdjusted R Square = 0.497
Std. Error of the Estimate = 0.315JJJJF = 50.310

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (ߙ) ที่ระดับ0.05
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t

Sig.

5.383
0.206
- 0.647
- 1.280
1.311

0.000*
0.837
0.518
0.201
0.190

3.965
4.486
3.962
7.798

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
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์ซJไม่กสแตกต่
างกักันบอย่
างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับJ0.05
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของJสุรชัยJศรีณรงค์J(2559)Jได้ทําการศึกษาเรื่องJพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่าน
โดย บัลลังก สันทัด
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดั
บปริ
ญญาตรีJคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์Jมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในด้
านการซื
บริษัท XYZ
จํากัด ้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งเพศชายและเพศหญิงJพบว่าJไม่มีความแตกต่าง
กันที่ระดับนัยสําคัญJ0.05 โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั
กระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ ้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
จากการศึกษาปั
จจัยบด้ปรุางนส่
วนประสมทางการตลาดที
่สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการซื
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJเมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าJองค์ประกอบส่วน
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ประสมทางการตลาดJด้าพฤติ
นผลิกรรมการซื
ตภัณฑ์J้อด้และการตั
านราคาดสิด้นาใจของผู
นช่องทางการจั
ายJและด้
ซื้อที่มีตอผลิตดภัจํณาฑหน่
จากต
นกกของธุารนส่
กิจงชุเสริ
มชนมการตลาดJสามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการซืจัง้อหวัสินดจัค้นาทบุ
ผ่ารนอี
ี คอมเมิร์ซโดยรวมได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับJ0.05Jและสามารถพยากรณ์
เอี่ยวสานุร้ักอษยละ47.5Jซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของJชนิษฐาJลิ้มสนธิกุลJ(2554)
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคโดย
อมเมิชวนพบ
ร์ซโดยรวมได้
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ารจัยดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา งเทพมหานครJโดยใช้ส่วน
ศึกษาการพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่อหงเสี
งภายในอาคารของผู
้บริโภคในเขตกรุ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประสมทางการตลาดJผลการวิโดย
เคราะห์
แสงจิตถตดถอยพหุ
ไตแสง คูณโดยใช้องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรทํานาย
สามารถพยากรณ์ความคิสรรพสามิ
ดเห็นเกีต่ยใหม
วกักบับส่การบริ
วนประสมทางการตลาดที
่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเสียงในอาคารโดยรวมได้
โภคของคนไทย
ร้อยละJ62.6Jและพยากรณ์ความคิ
นเกีพุม่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องเสียง
โดย อุดบเห็
ล ไม
ในอาคารในแต่ละขั้นตอนJอย่
งมีนัยสําคัญทางสถิ
ี่ระดับองการซื
0.05้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การสื่อาสารทางการตลาดที
่มีผลตตอิทความต

ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1.JJผู้บริโภคแต่การทํ
ละคนมี
ความต้องการที่แตกต่างกันJทําให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซอาจจะมีปัจจัย
จังหวัดสุรินทร
อื่นJๆJอีกหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาJและสถานการณ์
Jขึ้นอยู่กับการนําไปประยุกต์ใช้ในงานด้านนั้นJๆ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
2.JJผู้ประกอบการควรกํ
า
หนดกลยุ
ท
ธ์
ใ
นการวางแผนสํ
า
หรัสบติ กลุกรุ่มงเทพมหานคร
ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและบริการJโดยนําข้อมูล
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุ
ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้ามาประยุ
โดย ธันกยต์Jชัโดยคํ
ยทร านึงถึงความตอบสนองความต้องการของลูกค้าJเพื่อการกลับมาซื้อซ้ําสินค้า

และบริการนั้นJๆ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
น สวัสดิ์มงคล
3.JJงานวิจัยจะเห็นว่าโดย
Jปัจดวงรั
จัยส่ตวนประสมทางการตลาดJด้
านผลิตภัณฑ์Jเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและผู้บริโภคให้ความสําคัญ
มากที่สุดJดังนั้นจึงควรพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องJและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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เอกสารอ้างอิง

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดั].Jเข้
บชาติาวิจถึัยงรํได้
าไพพรรณี
ครั้งที่ 11
โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบการพาณิชเนืรายงานสื
ย์่อองในวโรกาสคล
ิเล็บกเนืทรอนิ
กส์.J[ออนไลน์
จาก:Jhttps://www.l3nr.org/posts/443980.
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
สืบค้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560.และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็อคจาย สินคาประเภทช็
อคโกแลต : งเทพมหานคร
ชนิษฐาJลิ้มสนธิกุล.J2554.Jการพยากรณ์
การตัดสินใจซื้อเครื่องเสีบสิยนงภายในอาคารของผู
้บริโภคในเขตกรุ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวั
ตกรรม
โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้
คูณ.Jปริ
ญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โดยวพิยวิ
ชญธณีสี มการถดถอยแบบพหุ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”าแปรรูป
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ฝ่ายทะเบียนJและฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่Jมหาวิ
ทยาลั
ราชภัฏรําไพพรรณี.J2560.JจํานวนบุคลากรJและนักศึกษา
โดย พศวั
ต สุยขสบาย
แนวทางในการพั
ห็-ด20นางฟ
าแปรรู
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
.Jข้อมูฒลนาผลิ
JณJวัตวัภันนณทีที่ ฑ19่Jเ23Jสิ
หาคมJ2560.
ธันงวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วราวุฒิJอภัยพงศ์.J2556.Jพฤติกรรมการซืโดย
้อสินจัค้กรกฤษณ
าและบริ
มหาวิทยาลักยารผ่
ราชภัฏารํานระบบพาณิ
ไพพรรณี จังหวัดจันช
ทบุย์รี อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนวัยทํางาน
วิเชียรมงคล
เขตอําเภอเมืองJจังหวัดพิกรอบแนวคิ
ษณุโลก.Jวิ
ทยานิ
พนธ์บริหารธุ
รกิจเล็มหาบั
ตJมหาวิกัทบยาลั
ยพิษณุโลก
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
กทรอนิณ
กสฑิ(eWOM)
ผลประกอบการ
รกิจคาปลีงเทพมหานคร:Jดอกหญ้
กประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ศุภร เสรีรัตน์.J2540.Jพฤติกรรมผู้บของธุ
ริโภค.Jกรุ
า.
โดย บัลลังก สันทัด
สุรชัยJศรีณรงค์.J2559.Jพฤติกรรมการซื
สินงเสค้นาทางการขนส
และบริการผ่
านอิTSP
นเตอร์
น็ตของนั
กศึกษาระดั
บปริ
ญญาตรี
การปรับ้อปรุ
งโดยใช
และ เVRPTW
มาประยุ
กตใช กรณี
ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกบริต์ษJมหาวิ
ัท XYZทจํยาลั
ากัด ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.Jวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
โดย วัชพรพล
วงศจันทราพระนครเหนือ
อุตสาหกรรมJมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ระจอมเกล้
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
าประเภทผลิ
ตโคมไฟ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์J(องค์การมหาชน)J(สพธอ.).Jพฤติ
กรรมผู้ใช้บสิอนินคเทอร์
เน็ตประจํ
าปีJ2559.J
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
[ออนไลน์].Jเข้าถึงได้จาก:Jhttp://www.aripfan.com/etda-show-behavior-net-user-2559/.
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
สืบค้นวันทีJ่ 7JมีนาคมJ2560.
จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานสถิติแห่งชาติJกระทรวงดิจิทัลเพืโดย
่อเศรษฐกิ
และสั
งคม.J2559.Jสํ
ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ชวนพบจเอี
่ยวสานุ
รักษ
การศึกษาบทบาทผูงนเทพมหานคร:Jบริ
ําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
ชน อําเภอพระนครศรี
การสื่อสารในครัวเรือนJพ.ศ.2559.Jกรุ
ษัทJเท็กจซ์ชุมJแอนด์
Jเจอร์นัลJพับอยุลิธเยาคชั่นJจํากัด.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานสถิติแห่งชาติJกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร.Jการสํารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดย แสงจิตต ไตแสง
ของประเทศไทย.J[ออนไลน์
].Jเข้าตถึใหม
งได้กจับาก:
สรรพสามิ
การบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/electThaiRep57.pdf.J
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สืบค้นวันที่J15Jกุมภาพันธ์J2560.
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
WeเAreเSocialเDigitalเAgency.Jพฤติกรรมผู
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ก่อนปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราภาพที่ครอบคลุมภาค
ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยมีผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจํานวน 35 ล้านคน หรือร้อยละ 53 ของประชากรทั้งหมด จึง
ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยชรา (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, ม.ป.ป.)
รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ภาครัฐจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม
เพื่อการชราภาพ และสร้างช่องทางการออมเพื่อการเกษียณสําหรับผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน กระทรวงการคลังจึงมีนโยบาย
ในการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อ
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มีทิศทางลดลงด้วย และประการที่สาม
งทางการออมที
่เป็นระบบในการส่งเสริมวินัยการออมและเพิ่มเงินออมภาค
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ครั ว เรื อ น เครื่ อ งมื อ การออมระยะยาวที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง และสอดคล้ องกั บ ความสามารถในการออมของ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ประชาชนโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบยั
มีอยูจํ่นา้อกัดยมาก ซึ่งหากประชาชนได้มีช่องทางหรือเครื่องมือการออมที่เป็นระบบ
บริษัทงXYZ
วัชรพล วงศจวันเรื
ทรอนได้อย่างเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติกองทุนการออม
และเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ก็จะสามารถระดมเงิโดยนออมภาคครั
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
แห่งชาติ พ.ศ. 2554: เจตนารมณ์และสภาพปัญหาในการบังลดความผิ
คับใช้,2556:3-4)
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้เสนอให้
โดย ถิรมนัีนกทฎหมายจั
ทิวาราตรีดวตัิท้ยงกองทุนการออมเพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอก
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิญตภัญัณตฑิกจองทุ
ากตนนกกของธุ
รกิจชุมชน
ระบบคือ พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่
งชาติ
พ.ศ. 2554
ซึ่งพระราชบั
การออมแห่
งชาติ พ.ศ. 2554
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
สรุปสาระสําคัญของพระราชบั
ญญัติกองทุนํานในการบริ
การออมแห่
งชาติ พ.ศ.จชุม2554
(สํานักงานเศรษฐกิ
จการคลัง,
การศึกษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิ
ชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
พระนครศรี
อยุธยาฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ม.ป.ป.) คือ กองทุนการออมแห่งชาติจัเงป็หวันดหน่
วยงานของรั
แสงจิตกตและเพื
ไตแสง่อเป็นหลักประกันการจ่ายบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทน
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ขโดย
องสมาชิ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ กองทุนประกอบด้
วย เงินสะสม เงินสมทบ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เงินที่รัฐบาล
โดย อุบล ไมพุม
จัดสรรให้ รายได้อื่น และดอกผลของเงิ
อทรัพย์สินของกองทุ
น ให้องการซื
มีคณะกรรมการกองทุ
การสืน่อหรื
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
้อสินคา ในรานคาปลีกน:การออมแห่
กรณีศึกษา งชาติมีอํานาจ
หน้าที่ อาทิ กําหนดนโยบาย และออกระเบี
ยบ ข้ทอบัในกรุ
งคับงเทพมหานคร
ประกาศ และคําสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน กําหนด
ราน ซีพีเฟรชมาร
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
นโยบายการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
และจ่ายเงินของกองทุน พิจารณามอบหมายให้
สถาบั
นการเงิ
นหรือมนิเกษตรกรรมธรรมชาติ
ติบุคคลอื่นจัดการเงิ
นของกองทุ
น รวมทั้งกํากับดูแล
การทํานาอินทรี
ยแบบดั
้งเดิม ของกลุ
ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
การบริหารจัดการกองทุน
จังหวัดสุรินทร
โสภิตตา ประพฤทธิ
สําหรับผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนโดยการออมแห่
งชาติ ต้พองษงเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
เกิน 60 ปี ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็
จบํานาญข้าราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ตาม
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสมาชิกโดย
กองทุ
หรืสอดิอยู
่ในระบบบํานาญอื่นตามที่จะกําหนดกฎกระทรวง และการ
ดวงรันตอืน่นสวั
์มงคล
จ่ายเงินเข้ากองทุนมาจาก 2 ฝ่าย คือผู้ออมจ่ายสะสม และรัฐจ่ายสมทบ (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, ม.ป.ป.)
เห็นได้ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารของกองทุนการออมแห่งชาติ โดยทั่วไปจะคล้ายกับการบริหารของ
กองทุนเกษียณอายุอื่น แต่จะมีประเด็นที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง อาทิ กองทุนการออมแห่งชาติเป็นการออมภาค
สมัครใจ ขณะที่กองทุนบํา เหน็จบํานาญข้าราชการและกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนภาคบังคับ การรับประกัน
ผลตอบแทน กองทุนการออมแห่งชาติมีการรับประกันผลตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจํา 12 เดือน
ในขณะที่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และกองทุนประกันสังคมไม่มี การให้สวัสดิการกองทุน กองทุนการออม
แห่งชาติไม่มีการให้สวัสดิการ แต่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และกองทุนประกันสังคมมีการให้สวัสดิการบางส่วน
และนโยบายการลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และกองทุนประกันสังคมมีนโยบายการลงทุนที่ลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงได้มากกว่ากองทุนการออมแห่งชาติ (สํานักงบประมาณของรัฐสภา,2559: 27)
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมญ
วิชญั
าการระดั
บชาติ น
มหาวิ
ยราชภัพ.ศ.
ฏกลุมศรี2554
อยุธยา ครั้งมีทีผ
่ 8 ลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระราชบั
ติกองทุ
แห่ทงยาลัชาติ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคาในล็อคจาย สินคาอประเภทช็
อคโกแลต
แต่ไม่สามารถเปิดรับสมาชิ
กได้ เนื่องจากมีความเปลีบ่ยสินแปลงทางการเมื
งหลายครั
้งจึงทํา: ให้การบังคับใช้ล่าช้ากว่า 4 ปี
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรมการนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
(สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2559:
25) มาในสมั
ยรัฐบาลภายใต้
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดให้
กองทุเพื
นกษาเพิ
การออมแห่
นนโยบายของรั
ฐบาลเพื
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจํเป็
าหน
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรูป่อส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือ
่อขั่มบชเคลื
่องชาติ
นประเทศไทย
ยนบานโป
รอน ตํานบลโป
งน้ํารอ่มนีนอํายจ้
าเภอโป
ํารอน จังหวัดวจันได้
ทบุอรอมเงิ
ี นเพื่อใช้ในยามเกษียณ ทั้งนี้
อยู่นอกระบบบําเหน็จบํของโรงเรี
านาญของรั
ฐ หรืงน้อํากองทุ
เอกชนที
างจ่งน้ายสมทบแล้
โดย พศวัต สุขสบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ
ได้เปิดรับสมัครสมาชิกได้ เมื่อในวั
นทีป่ 20ตามความต
สิงหาคมองการของผู
พ.ศ. 2558
เป็นต้นมา สําหรับข้อมูลปัจจุบัน
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
บริโภค
ธันวาคม
2560
ริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยล้รติาฯนบาท
( อํา36)
(อาคาร
ของกองทุนการออมแห่เพืง่อชาติ
าามียเงิของโรงเรี
นมสิกองทุ
2,443
โดยแบ่ง จังงเป็หวันดเงิจันนทบุสะสม
การจัพบว่
ดจําณหนหอประชุ
ยนนวัรวม
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
รี 1,798 ล้านบาท และเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สมทบ 645 ล้านบาท (กองทุนการออมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษากระบวนการนํานโยบายกองทุนการออม
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
แห่งชาติไปปฏิบัติ และวิ
เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อกลยุทธ์ในการนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จตาม
โดย ใบันการพั
ลลังก สันฒทันาแนวทางหรื
ด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
วัตถุประสงค์ของนโยบาย

บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับกปรุ
งกระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
สินคไาปปฏิ
ประเภทผลิ
1. เพื่อวิเคราะห์
ระบวนการนํ
านโยบายกองทุ
นการออมแห่งบชาติ
บัติ ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบตั ิ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ขอบเขตการวิจัย พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุราี นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบตั ิ ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
การศึกษากระบวนการนํ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
1. ขอบเขตด้
านเนื
้อหา มุ่งศึนํากในการบริ
ษาเฉพาะกระบวนการนํ
นการออมแห่
การศึ
กษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิจชุามนโยบายกองทุ
ชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา งชาติไปปฏิบัติ และ
ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํ
นการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ
จังหวัดพระนครศรีอายุนโยบายกองทุ
ธยา
โดย แสงจิ
ตต ไตแสง่ศึกษาอยู่ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เดือนสิงหาคม 2560
2. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาที
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รโดย
ับ อุบล ไมพุม
1. ทําให้ทราบถึ
กระบวนการนํา่มนโยบายกองทุ
นการออมแห่
ชาติาปลีไปปฏิ
บัตศิ ึกษา
การสื่องสารทางการตลาดที
ีผลตอความตองการซื
้อสินคา ในรงานค
ก: กรณี
ราน ซีพงปัีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
2. ทําให้ทราบถึ
ญหาและอุ
ปสรรคของกระบวนการนํ
านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบตั ิ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
3. สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
รวมถึงปรับปรุงแก้ไขปัญการทํ
หาและอุ
ปสรรคของกระบวนการนํ
านโยบายกองทุ
นการออมแห่
งชาติไปปฏิบัติเพื่อให้การ
านาอินทรี
ยแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
ดสุ่งรินขึทร
ดําเนินการเกิดประสิทธิจัภงหวั
าพยิ
้น
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
วิธีดําเนินการวิจัย
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ นโดย
การวิ
Research) ที่ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสาร
ธันยจั ยชัยเชิทรง คุ ณ ภาพ (Qualitative

วัตถุประสงค์การวิจัย

(Documentary Analysis)
โดยรวบรวมข้
มูลทุติยภูนมทํิ ดัาสวนสละ
งต่อไปนีในจั
้ งหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห
ทางการเงินอของการลงทุ
ดวงรัตน่เกีสวั
สดิอ์มงกั
งคลบแนวคิดการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
1. หนังสือ ได้แก่ โดย
เอกสารที
่ยวข้
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
3. เอกสารทางราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และกฎ ระเบียบ และ
รายงานประจําปีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
4. งานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
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สารบัญ (ตอ)

วิธวี เิ คราะห์ข้อมูล

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
1. ผู้วิจัยตรวจสอบสามเส้
นข้บริ
อมูษลัท หรื
อเรียจํกว่
กรณีาด้ศึกาษา
NN&KY
ากัดาเป็นการตรวจสอบโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกันเพื่อพิสูจน์ว่า
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดย พิชญณี ตีรณากรณ จัยและนวัตกรรม
องทางการจั
ดจํอาหน
ยน้ําพริากการจั
เห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรู
ป อมูล โดยการแยกข้อมูล
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
2. ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มแนวทางการศึ
าตรวจสอบความสมบู
รณ์่อขนประเทศไทย
องข้
มูลาและทํ
ดระเบี
ยบข้
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ตามประเด็นในการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ศึกโดย
ษา พศวัต สุขสบาย
3. ผู้วิจัยนําข้อมูลที่จัดระเบี
ยบเสร็จแล้
วมาเชืตวัภั่อนณทีมโยงและหาความสั
มพันธ์ขอองข้
อมูลเพืบ่อริโให้
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
าแปรรู
งการของผู
ภคสามารถนําไปสู่
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุรี
ความเข้าใจต่อกระบวนการนํานโยบายการออมแห่มหาวิ
งชาติ
ัติและปั
ญดหาและอุ
ปสรรคของกระบวนการนํ
านโยบาย
ทยาลัไยปปฏิ
ราชภัฏรํบ
าไพพรรณี
จังหวั
จันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การออมแห่งชาติไปปฏิบัติ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ

ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
ผลการวิจัย
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
กระบวนการนํานโยบายกองทุ
นการออมแห่
บริษัท XYZ
จํากัด งชาติไปปฏิบัติ พระราชบัญญัติกองทุนแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีผล
วัชรพล
วงศจันทร ดรับสมาชิกได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการทางการเมือง
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554โดย แต่
ไม่สามารถเปิ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ส่งผลถึงความต่อเนื่องในการนํานโยบายไปปฏิ
บัติ แต่มาในสมัยรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กําหนดให้กองทุนการออมแห่
โดย ถิรนันท ทิงวชาติ
าราตรีเป็วิทนยนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลได้ผลักดันการตั้งกองทุนการ
พฤติกรรมการซื
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภังณแต่
ฑจากต
รกิจชุมชน โดยบริหารงาน
ออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรั
ฐ กํ้อและการตั
ากับดูแลโดยกระทรวงการคลั
ไม่เนป็กกของธุ
นส่วนราชการ
จังหวัดจันทบุรี
แบบนิติบุคคล สําหรับกระบวนการนํานโยบายกองทุ
นการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ วิเคราะห์ได้ดังนี้
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
1. การกําหนดหน่
ยงานรับผินดําในการบริ
ชอบ กระทรวงการคลั
น้าอํทีา่เเภอพระนครศรี
ป็นผู้รับผิดชอบนโยบาย
เนื่องจาก
การศึกวษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิงจมีชุมหชน
อยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ที่มาของกองทุนการออมแห่งชาตินั้นเกิดจากการที่สํานักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังได้ศึกษาวิจัยเครื่องมือการ
โดย แสงจิตต ไตแสง
ออมเพื่อการชราภาพที่เหมาะสม ดังนั้นกระทรวงการคลั
งจึงได้เสนอให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
สําหรับแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบั
ญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ได้กําหนดให้
โดย อุบล ไมพุม
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับการจั
ตั้งให้แก่กองทุน่มการออมแห่
ชาติ ้อในวาระแรกเริ
่มเป็
เงินศจํึกษา
านวน 1,000 ล้าน
การสื่อดสารทางการตลาดที
ีผลตอความตองงการซื
สินคา ในรานคาปลี
ก: นกรณี
าน ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
งเทพมหานคร
บาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอจัดรสรรงบประมาณสํ
าหรั
บการจัดตั้งและการดําเนินงานของกองทุนแห่งชาติ และได้รับ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
งบประมาณในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 225 ล้านบาท และ ปี พ.ศ. 2556 จํานวน 500 ล้านบาท รวมเป็นจํานวน 725 ล้าน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
บาท สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เสนอของบประมาณจํ
350 ล้านบาทตําแต่
ไม่ได้อํราเภอปราสาท
ับการจัดสรร เนื่องจากมี
การทําได้
นาอิ
นทรียแบบดั้งเดิม ของกลุามนวน
เกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอ
จังหวัซึด่สุงรเพี
ินทร
เงินคงเหลือจํานวน 676 ล้านบาท
ยงพอสําหรับการดําเนินงานของกองทุน (พระราชบัญญัติกองทุนการออม
โดย
ตตา ประพฤทธิ
งษ, 2556:5)
แห่งชาติ พ.ศ. 2554: เจตนารมณ์และสภาพปัโสภิ
ญหาในการบั
งคับพใช้
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
2. การดําเนินนโยบาย
โดยเป็ธันนยการนํ
ชัยทรานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติปรับเปลี่ยนให้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการวิ
ดังเคราะห
นี้ ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
2.1 การออกอนุ
ญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
โดย ดวงรับตัญนญัสวัตสิทดิี่อ์มอกตามพระราชบั
งคล
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออม
แห่งชาติ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ระเบียบ
กองทุนการออมแห่งชาติ ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ และคําสั่งกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ ในด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านสมาชิก ด้านการเงิน และด้านพัสดุ
2.2 การบริหารงานต้องมีคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จะประกอบด้วย
กรรมการโดยตําแหน่ง 10 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คนในด้านกฎหมาย บัญชี การเงินและการลงทุน และด้าน
สวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก 6 คน และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบํานาญ 1 คน รวมทั้งสิ้น 21
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

คน โดยคณะกรรมการกองทุ
การออมแห่
ทําหน้าจทีพระนางเจ
่ในการกํ
าหนดนโยบายและกํ
ากับดูแลการบริหน
หารกิ
เนื่องในวโรกาสคลางยวัชาติ
นพระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณี
ครบ 113 ป
บทความวิจัย น(ภาคบรรยาย)
า จการของ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
กองทุนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลในทุกด้าน ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก สําหรับโครงสร้างการบริหาร
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
สํานักงานของกองทุนการออมแห่
ประกอบด้
กรณีศึกษา บริงษชาติ
ัท NN&KY
จํากัด วย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
และนวั
ตกรรมนและนโยบายของคณะกรรมการกองทุนการ
รับผิดชอบการบริหารกิจการกองทุ
ไปตามวัตถุจปัยระสงค์
ของกองทุ
โดย พิชนญให้ณเี ป็ตีรนณากรณ
แนวทางการศึ
องทางการจั
าหนานยน้การออมแห่
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรูพ.ศ.
ป 2554 ซึ่งต้องได้ม าจากการสรรหา
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
ออมแห่งชาติ รวมถึงหน้
าที่อื่นตามพระราชบั
ญ่อญันประเทศไทย
ตดิกจํองทุ
งชาติ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มงานวางแผนการตลาดและการออม
่มงานทะเบียนสมาชิกและเทคโนโลยีสารสนเท กลุ่มงานบัญชีการเงิน กลุ่ม
โดย พศวัต สุขกลุ
สบาย
งานบริหารเงินลงทุน และกลุ
่มงานสนั
บสนุตนวัภันณทีสํ่ ฑ19าเหรั
บธัสํนวาคม
าานัแปรรู
ก2560
งานกองทุ
นการออมแห่
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
ห็-ด20นางฟ
ป ตามความต
องการของผูบงริชาติ
โภคปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 2-3 อาคาร
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
นทบุรี
เพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทยาลั
ยมหิดจังลหวัดกรุ
งเทพมหานคร
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี
จันทบุ
รี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
2.3ดการสื
การเปิ
ดรับสมาชิอกปากอิ
กองทุเล็นกทรอนิ
การออมแห่
งชาติกับเมืผลประกอบการ
่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ตึกสันติ
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
กส (eWOM)
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ของธุ
พล.อ.ประยุ
ธ์ จันทร์โกอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น
รกิจคาปลีทกประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังงชาติ
ก สันทัด
ประธานในพิธีเปิดกองทุนการออมแห่
การปรับสํปรุางหรั
เสนบทางการขนส
VRPTWกมาประยุ
ตใช กรณีศึกษางชาติ ดังนี้
คุณสมบัตงิผโดยใช
ู้ที่มีสิทTSPธิสและ
มัครสมาชิ
กองทุนกการออมแห่
บริษัท XYZ จํากัด
1) มีสัญชาติไทย 2
โดย วัชรพล วงศจันทร
2) อายุ
15-60ดพลาดในการตรวจนั
ปี
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ป็นผูจํ้ปาระกั
ยานยนต กรณีศึกษา3): บริษไม่ัท เXYZ
กัด นตนตามกฎหมายประกันสังคม
โดย ถิรนันท4)ทิวาราตรี
เป็นวผูิท้ปยระกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
5) ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
จังหวัดจันทบุรี
ไม่เป็รนักษสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โดย ชวนพบ6)เอี่ยวสานุ
มีอาชี
พอิดสการเศรษฐกิ
ระ ไม่มีนจายจ้
างอํหรื
อ ไม่มีอาชีพอยุธยา
การศึกษาบทบาทผูน7)
ําในการบริ
หารจั
ชุมชน
าเภอพระนครศรี
จังหวัดพระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
เงื่อนไขการออม ดังนี้
โดย แสงจิตต1)ไตแออมขั
สง ้นต่ํา 50 บาทต่อครั้ง ตลอดทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ส่งเงินออม
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท
โดย อุบล ไมพุม
2) ในระหว่างปี (มกราคม-ธันวาคม) จะส่งเงินออมอย่างไรก็ได้ตามความ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สะดวก ไม่จําเป็นต้องส่รงาทุนกซีเดื
น ยอดเงิ
นทีง่อเทพมหานคร
อมก็ไม่ จําเป็นต้องเท่ากันทุกครั้งที่ส่ง แต่ในหนึ่งเดือนส่งเงินได้ 1 ครั้ง
พีเอฟรชมาร
ท ในกรุ
เท่านั้น
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอิ
นทรีงอายุ
ยดวยวิ
ธปี ลู60
กขาปี
วตบนริเดีบ่ยูรวและ
3) มีสขิทองการทํ
ธิออมได้
จนถึ
ครบ
ณ์ แล้วต้องยุติการออม โดยกองทุน
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําเภอปราสาท
การออมแห่งชาติจะแจ้งให้สมาชิกขอรับเงินคืน
จังหวัดสุรินทร
กองทุพนงษการออมแห่งชาติจะจ่ายเงินคืนสมาชิกแบบแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน
โดย โสภิตตา4)ประพฤทธิ
เท่านั้น โดยจะจ่ายคืนให้กลยุเดืทอธนละเท่
าไหร่
อยู่กมับชนท
จําานวนเงิ
น เขตดุ
ทั้งหมดที
มาชิกมีอยู่กับกองทุน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่
การตลาดค
าปลีขกึ้นของชุ
น้ําสามเสน
สติ กรุง่สเทพมหานคร
หนึ่งเงินออมของสมาชิก ส่วนทีโดย่สองเงิ
ฐบาล ส่วนที่สามดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน แล้วนํามา
ธันยนชัสมทบจากรั
ยทร
รวมกันเพื่อคํานวณหายอดเงิ
นคืนแต่
ละเดือนนของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห
ทางการเงิ
โดย ดวงรัตน5)สวัสถ้ดิา์มเมื
งคล่อคํานวณแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับ
เงินคืนเป็นประจําทุกเดือน ตามผลลัพธ์ที่ คํานวณได้ ไปจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิต ถึงแม้ว่าเงินในบัญชีของสมาชิกจะหมด
ลงแล้ว เรียกว่า บํานาญตลอดชีพ
6) ถ้าเมื่อคํานวณแล้วได้ผลลัพธ์น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับ
เงินคืนเดือนละ 600 บาททุกเดือน จนเมื่อ เงินในบัญชีของสมาชิกหมดลง กองทุนการออมแห่งชาติจะหยุดจ่ายคืน
เรียกว่า เงินดํารงชีพ
7) ถ้าสมาชิกขอลาออกจากกองทุนก่อนอายุครบ 60 ปี สมาชิกจะได้รับเงินคืน
เฉพาะในส่วนที่หนึ่ง เงินออมของสมาชิก และดอกผลของเงินออมส่วนที่ 1 โดย กองทุนการออมแห่งชาติจะรวมจ่ายคืน
ให้ในครั้งเดียว
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
าสมาชิกายวัเสีนยพระราชสมภพสมเด็
ชีวิต กองทุจพระนางเจ
นการออมแห่
งชาติ
่ า
เนืถ้
่องในวโรกาสคล
ารําไพพรรณี ครบ
113 ปจะจ่ายเงินทั้งหมด คือส่วนที
บทความวิจัย8)(ภาคบรรยาย)
หน
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
หนึ่งเงินออมของสมาชิก ส่วนที่สองเงินสมทบจากรัฐบาล และ ส่วนที่สามดอกผลของเงินส่วนที่หนึ่งและสองรวมกัน แล้ว
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
จ่ายคืนให้กับผู้รับผลประโยชน์/ทายาทของสมาชิ
กในครั้งเดียว บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ประโยชน์
กกองทุนจการออมแห่
จะได้รับ
“การพั
การพัที่สฒมาชิ
นางานวิ
ัยและนวังตชาติกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
1) เพื
เงิกนษาเพิ
บาลในแต่
ละปี
(มกราคม-ธั
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้
ําพริทกี่อเห็อม
ดนางฟ
าแปรรูป นวาคม) กรณีอายุ 15-30
่อสมทบจากรั
ขั่มบชเคลื
่อฐนประเทศไทย
4.0”
ปี รัฐสมทบให้ครึ่งหนึ่งของเงินออมแต่
ละครัยนบ
้ง โดยรวมกั
ไม่เงกิน้นําร600
>30
ของโรงเรี
านโปงน้ํารอนนทัตํ้งาปีบลโป
อน อําบาท
เภอโปกรณี
งน้ํารออนายุจังหวั
ดจัน–ทบุ50
รี ปี รัฐสมทบให้80%
ขสบาย
ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่โดย
เกินพศวั
960ต สุบาท
และอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้เท่ากันกับเงินออมแต่ละครั้ง
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาทแนวทางในการพั
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
2)โดย ดอกผลจากการลงทุ
จักรกฤษณ วิเชียรมงคลน ที่รัฐบาลค้ําประกันผลตอบแทนไม่ต่ํากว่าดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 12 เดือนของ 7 ธนาคาร
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิ3)จคาปลี
กประเภทบริ
โอกาสได้
รับบํกาารโรงแรมในประเทศไทย
นาญทุกเดือนตลอดชีวิต
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผู้สมัครต้องแสดง
บริษัท XYZ จํากัด
บัตรประจําตัวประชาชน และส่งเงินออมงวดแรก
ขั้นวงศ
ต่ํา จ50ันทรบาท
โดย วัชรพล
การปรัสํบปรุ
งกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคงาชาติ
ประเภทผลิ
า หรั
บ ข้ อ มู ล ปั จ่อจุลดความผิ
บั น ของกองทุ
น การออมแห่
พบว่ตโคมไฟ
า มี เงิ น กองทุ น รวม
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
2,443 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินสะสม 1,798 ล้านบาท และเงินสมทบ 645 ล้านบาท ข้อมูลจํานวนสมาชิก 526,587
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
คน ส่วนใหญ่อายุ 30 – 50 ปี คิดพฤติ
เป็นกร้รรมการซื
อยละ 42.0
รองลงมา
อายุซื้อ50ที่ม–ีตอ60
อยละ ร37.2
อายุ 60 ปีขึ้น ร้อย
้อและการตั
ดสินใจของผู
ผลิตปีภัณคิฑดจเป็
ากตนนร้กกของธุ
กิจชุมชน
งหวัปีดจัร้นอทบุยละ
รี 5.5 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 55.5 รองลงมา
ละ 15.3 และน้อยที่สุด อายุ 15 – จั30
โดย
ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
รักษอยที่สุด รับจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 0.5
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 18.9 ค้าขาย ร้อยละ 10.7
และน้
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
และถิ่นที่อยู่ของสมาชิก ส่วนใหญ่เจัป็งนหวัภาคตะวั
นออกเฉี
ดพระนครศรี
อยุธยา ยงเหนือ ร้อยละ 45.8 รองลงมาภาคกลาง 22.2 ภาคเหนือ ร้อย
ต ไตแ5.2
สง และภาคตะวันตก ร้อยละ 4.2 (กองทุนการออมแห่งชาติ ,
ละ 12.9 ภาคใต้ ร้อยละ 10 ภาคตะวันโดย
ออกแสงจิ
ร้อตยละ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ม.ป.ป.)
โดย อุบล ไมพุม
1.3 การพัฒนาศักยภาพของการปฏิ
บัติงาน เป็นกระบวนพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุน
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การออมแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิรภาาพมากขึ
้น อาทิ
น ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุแนวทางการดํ
งเทพมหานคร าเนินงานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสารสนเทศ
โดย อัญชลี่อการเกษตรและสหกรณ์
เยาวราช
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื
การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ยดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี
่ยวและ
ในการเป็นหน่วยรับสมัค รสมาชิก รวมทั้งกองทุนการออมแห่ งชาติไ ด้ประสานขอความร่
วมมื
อกับกรมการปกครอง
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
สํานักงานประกันสังคม และสํานักจังานหลั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ
งหวัดสุรินกทร
โดยฒโสภิ
ตตา ประพฤทธิ
พงษ กบนอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ หรือ Web Service
ของผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฯ การพั
นาระบบบริ
การสมาชิ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
และการสร้างแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) เพืาน้่อําสามเสน
อํานวยความสะดวกแก่
สมาชิกและประชาชนทั้งด้าน
โดย ธันย ชัยทร
ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ และใช้บริการออนไลน์ต่างๆ อาทิ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก หรือ
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การเรียกดูยอดเงินในบัญชีของสมาชิการวิ
ก เคราะห
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากการดําเนินนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อทําความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบที่มีสิทธิ
รับประโยชน์ตาม พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 พร้อมกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทาง
การเงินและการออมเพื่อการเกษียณแก่ประชาชน ดังนั้นกองทุนการออมแห่งชาติจึงทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
อาทิ กรมบัญชีกลาง เพื่ออาศัยโครงสร้างการบริหารและกลไกการจัดการภารกิจในพื้นที่ของสํานักงานคลังเขต และ
สํานักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ในการลงพื้นที่เข้าถึงชาวบ้าน เพื่อนําเอาข้อมูลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออมกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ ไปประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบสิทธิของตนเอง และมีความเข้าใจว่าประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินั้นมีอะไรบ้าง ทั้งประโยชน์ด้านเงินสมทบที่จะได้รับจากรัฐบาล และ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

โอกาสในอนาคตที
่จะได้รับจบํัยานาญตลอดชี
ิตนพระราชสมภพสมเด็
กรณีชุมนุมจพระนางเจ
สหกรณ์
เครดิตครบยูเ113นี่ยปนแห่งประเทศไทย จํากัด หน
เพื่อาส่งเสริมการ
เนื่องในวโรกาสคลวายวั
ารําไพพรรณี
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
สร้างวินัยการออมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตให้กับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สมาชิกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสิตนยูคาเนีในล็
ประเภทช็
:
ขยายผลถึงครอบครัวของสมาชิ
กสหกรณ์และกลุ่มเครดิ
่ยนอคจได้ามย ีหสินลัคกาประกั
นบํอาคโกแลต
นาญชราภาพอย่
างทั่วถึง
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรมงชาติไปปฏิบัติ มีดังนี้
ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํ
านโยบายกองทุ
นการออมแห่
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
1. แนวทางการศึ
ปัญหาความล่
าดนโยบายกองทุ
องทางการจั
จําหนายน้ําพริกเห็น4.0”
ดการออมแห่
นางฟาแปรรูปงชาติไปปฏิบัติ ทั้งที่กฎหมายมีผล
เพืกษาเพิ
่อขัาช้่มบาชของการนํ
เคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบ2554
านโปงน้ําแต่
รอนเมืตํ่อามีบลโป
งน้ํารอ่ยนนแปลงทางการเมื
อําเภอโปงน้ํารอน จังอหวังส่ดจังผลให้
นทบุรี การประกาศใช้กองทุนการออม
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม
การเปลี
โดย พศวัต สุขสบาย
แห่งชาติล่าช้าไปกว่า 4แนวทางในการพั
ปี ส่งผลให้กฒารออมเงิ
นของแรงงานนอกระบบและการสมทบร่
วมของรัฐบาลก็จะล่าช้าออกไป
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ส่งผลระยะยาวต่อจํานวนเงิ
นบําดนาญของแรงงานนอกระบบ
เพื่อการจั
จําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
2. ปัญหาการเข้าถึงการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2559 พบว่ามีจํานวนผู้มของธุ
ีงานทํ
าทั้งสิ้น 38.3 ล้านคน เป็นผู้ทํางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคม
รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
จากการทํางาน เรียกว่าแรงงานนอกระบบ
โดย บัลลังก สัน21.3
ทัด ล้านคน หรือร้อยละ 55.6 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ 17.0
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
และ VRPTW
มาประยุกกกองทุ
ตใช กรณี
ศึกษา
ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) แต่งโดยใช
เมื่อพิTSP
จารณาจํ
านวนสมาชิ
นการออมแห่
งชาติในปัจจุบันมีเพียง
บริษัท XYZ จํากัด
526,587 คน คิดเป็นเพียงร้อยละ
2.47 ของจํานวนแรงงานนอกระบบเท่านั้น แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาการเข้าถึงการเป็น
โดย วัชรพล วงศจันทร
สมาชิกกองทุนการออมแห่
งชาติ
่งอาจมีหลายสาเหตุ
แรงงานนอกระบบไม่
เห็นความสํ
าคัญต่อการออมเงิน แรงงาน
การปรั
บปรุซึงกระบวนการเพื
่อลดความผิเช่ดนพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณีศึกษา
นอกระบบมีเงินไม่เพียงพอต่
อการออม
เป็น: บริ
ต้นษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
อภิปรายผล
โดย ชวนพบนการออมแห่
เอี่ยวสานุรักษงชาติไปปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่
กระบวนการนํานโยบายกองทุ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
1. การกําหนดหน่
ยงานรับอผิยุดธชอบ
โดยกระทรวงการคลังมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายกองทุนการออม
จังหวัดวพระนครศรี
ยา
ตตนไตการออมแห่
แสง
แห่งชาติ หลังจากที่พระราชบัญโดยญัตแสงจิ
ิกองทุ
งชาติ พ.ศ. 2554 ประกาศใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
จันทรศร (2552: 32-42) ที่สรุปสาระสําคัญได้ว่า เมื่อฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายออกมาในรูปใดรูป
อุบล ไมพุม
หนึ่ง ปกติจะมีการระบุให้หน่วโดย
ยงาน
ส่วนราชการ หรือองค์การหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่แปลงนโยบายนั้น
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ออกมาเป็ น แนวทางในการปฏิ
บั ติ ง าน
ทั้ งงนีเทพมหานคร
้ เ ห็ น ได้ ว่ า การริ เ ริ่ ม นโยบายนี้ ก็ มี ที่ ม าจากสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง
ราน ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
โดย อัญแชลี
เยาวราช างเครื่องมือการออมเพื่อการชราภาพที่เหมาะสม โดยสํารวจความ
กระทรวงการคลังได้ศึกษาวิเคราะห์
นวทางการสร้
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินบทรี
ดวยวิธปี ลูดกเห็
ขานวตจากผู
นเดี่ยวและ
เป็นไปได้และความต้องการของแรงงาน โดยการจั
ดสัมมนารั
ฟังยความคิ
้แทนองค์กรการเงินชุมชน แรงงาน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ตามกลุ่มอาชีพ รวมทั้งนัจักงหวั
วิชดาการ
สุรินทรเพื่อให้ได้ข้อสรุปการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ
โดย เป็
โสภินตการนํ
ตา ประพฤทธิ
พงษ นการออมแห่งชาติปรับเปลี่ยนให้เป็นแนวทางการปฏิบัติตาม
2. การดําเนินนโยบาย
านโยบายกองทุ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
ําสามเสน เขตดุสติ กรุญงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ได้แก่ การออกอนุบัญญัติทาี่อน้อกตามพระราชบั
ญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อ
โดย ธันย ชัยทร

ขับเคลื่อนนโยบาย การจัดระบบการบริหารงาน และการเปิดรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อพิจารณาการดําเนิน
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
นโยบายกองทุนการออมแห่
งชาติ
เห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยหน่วยงานเดียว ซึ่ง กล้า ทองขาว
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
(2548: 229-232) ได้อธิบายลักษณะการดําเนินนโยบาย สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ การจัดโครงสร้างการบริหารงานต้องไม่
สลับซับซ้อน เพื่อช่วยให้กลไกการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน การตัด สินใจ การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานมีความคล่องตัว และสามารถนําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มาสนับสนุนนโยบายและแผนของ
องค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ชัด เจน ทั้ ง นี้ ง บประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลมี จุด มุ่ ง หมายเพื่อ การพัฒ นาระบบการจั ด การ
ทรัพยากรการบริหาร โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสําเร็จขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับบริการ
จากนโยบาย
3. การพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นแก่
นโยบาย ทรัพยากรนโยบายเป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนให้นโยบายบรรลุผลสําเร็จ ทรัพยากรนโยบาย ได้แก่ บุคลากร
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลสาารสนเทศด้
ยวันพระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณี
ครบ 113 ป
จัย้ง(ภาคบรรยาย)
งบประมาณ อุปกรณ์ เครืบทความวิ
่องมือ รวมทั
เทคโนโลยี
วยจพระนางเจ
ซึ่งกองทุ
นการออมแห่
งชาติได้นําเทคโนโลยีหน
สารา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
สารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารงาน สร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนฯ และสามารถอํานวยความ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
สะดวกแก่สมาชิก เพื่อให้การดําเนิกรณี
นนโยบายเกิ
ศึกษา บริษดัทความยั
NN&KY่งจํยืานกัดนอกจากเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานแล้ว
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญ(2555:146)
ณี ตีรณากรณได้อธิบายว่าสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงานผ่านไปได้
บุคลากรก็มีความสําคัญ ซึ่งศวิตา ประจวบแสง
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดี ตนางฟ
่อขั่มบชเคลื
ด้ ว ยดี คื อ เรื่ อ งของบุ ค ลากร หากบุ
ค ลากรมีเพืกคษาเพิ
วามแน่
น แฟ้่อนประเทศไทย
น มีดจํปาฏิหนสาั มยน้พัํานพริธ์กทเห็ี่ ด4.0”
่ อ กั นาแปรรู
จะช่ป ว ยสร้ า งศั ก ยภาพของการ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ปฏิบัติงานได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
โดยVan
พศวัตMeter
สุขสบายand Van Horn (1975: 448) ที่เห็นว่า ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ
แนวทางในการพัฒนาผลิ
ตวัภันณทีา่ ฑนโยบายไปปฏิ
าแปรรู
ริโภค านโยบายมีความ
หมายถึงทัศนคติของผู้ปฏิบัติและการตอบสนองต่
อการนํ
ัติ ซึ่งผู้ปฏิอบงการของผู
ัติจะพิจบารณาว่
19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ปบตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
นทบุรี
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนหรือไม่สอดคล้อมหาวิ
งกัทบยาลัค่ยาราชภั
นิยฏมของตนหรื
รําไพพรรณี จังหวัดอจัไม่
นทบุรดั
ี งนั้นความสําเร็จของการนํานโยบายไป
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติให้การยอมรั
บและมี
่จะนํเล็ากนโยบายไปปฏิ
บัตกัิจบริผลประกอบการ
ง
กรอบแนวคิ
ดการสืค่อวามปรารถนาที
สารแบบปากตอปากอิ
ทรอนิกส (eWOM)
ของธุรกิวจมมื
คาปลี
กประเภทบริ
4. การสร้างเครือข่ายความร่
อระหว่
างหน่กวารโรงแรมในประเทศไทย
ยงาน แม้ว่าการดําเนินนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติจะ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ดําเนินการโดยองค์กรเดียว คือ กองทุนการออมแห่งชาติ แต่ในบริบทการปฏิบัติที่แท้จริงจําเป็นต้องสร้างความร่วมมือ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้าบริ
งการรั
บรู้เจํกีากั่ยดวกับการออมให้แก่แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ กองทุนการออม
ษัท XYZ
โดย วัาชงๆ
รพลทัวงศ
จันทรนทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ
แห่งชาติจึงได้ทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่
้งสถาบั
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
ตโคมไฟ
องค์กรชุม ชนต่ างๆ ดั งนั้ นสํา หรับ การนํา นโยบายกองทุ่อลดความผิ
นการออมแห่
ง ชาติ ไ ปปฏิบสิบนั ตคาิกประเภทผลิ
ารสนับ สนุ
นนโยบายจากผู้ ที่
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เกี่ยวข้องจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งทีโดย
่จะทํถิารให้
านโยบายไปปฏิ
บัติประสบผลสําเร็จได้ สอดคล้องกับการศึกษา
นันกท ารนํ
ทิวาราตรี
วิทย
พฤติกศึรรมการซื
สินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตาภันสุ
ณฑขจภาพไปปฏิ
ากตนกกของธุ
ชุมชน
สันติ ทวยมีฤทธิ์ และคณะ (2556:15)
กษาเรื่อ้ และการตั
งการนําดนโยบายสาธารณะด้
บรัตกิิจจากการกระจายอํ
านาจ
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ด้านสุขภาพในสู่องค์การบริหารส่วนตําบลในประเทศไทย พบว่าการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่งผลต่อความสําเร็จหรือ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิ
ิขององค์กนารบริ
หารส่หารจั
วนตํดการเศรษฐกิ
าบล เนื่องจากองค์
การบริหารส่อวยุนตํ
การศึบกัตษาบทบาทผู
ําในการบริ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
ธยาาบลไม่สามารถทํา
ดพระนครศรี
ยา เครือข่ายในพื้นที่หรือนอกพื้นที่มาร่วมงานพัฒนาสุขภาพ น่าจะ
ให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพได้หน่จังวหวัยงานดี
การนํอยุาธภาคี
โดย แสงจิตต ไตแสง
เป็นแนวทางที่ถูกต้องและยั่งยืน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํ
นการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ มีดังนี้
โดย อุบลานโยบายกองทุ
ไมพุม
1. ปัญหาความล่าช้าของการนํ
านโยบายกองทุ
งชาติ
ิถึงาปลี4 กปี: กรณี
กล่าศวคื
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผนลตการออมแห่
อความตองการซื
้อสิไนปปฏิ
คา ในรบาัตนค
ึกษาอการเปลี่ยนแปลง
ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
ทางการเมือง ปี พ.ศ. 2555 ทําให้รมาีกนารเปลี
่ยนแปลงนโยบายดู
แลบํานาญผู้สูงอายุโดยการประกาศขยายความคุ้มครอง
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ผู้ประกันตนกรณีบํานาญให้กับแรงงานนอกระบบ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2557
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
นโยบายของรัฐบาลยังคงให้กองทุนการทํ
การออมแห่
ต่อไปได้
(สํานักงบประมาณของรั
านาอินทรียงแชาติ
บบดัด้งําเดิเนิ
ม นของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อํฐาสภา,2559
เภอปราสาท :25) แสดงให้
ินทร
เห็นถึงการสนับสนุนของฝ่ายการเมืจังอหวังต่ดสุอรนโยบาย
ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งหากฝ่าย
โดย งโสภิ
งษ
การเมืองสนับสนุนส่งเสริมนโยบายอย่างจริ
จังตตา
ย่อประพฤทธิ
มทําให้นพโยบายมี
โอกาสประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
นโยบาย ในทางตรงกันข้าม หากฝ่ายการเมืโดยองไม่
สนับสนุน นโยบายดังกล่าวอาจหยุดชะงัก หรือถูกยกเลิกไปในที่สุด
ธันย ชัยทร
2. ปัญหาการเข้าถึงการเป็
นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เนื่องจากจํานวนแรงงานนอกระบบมีจํานวน
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
มาก แต่จํานวนผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนโดย
การออมแห่
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน เพียงร้อยละ 2.47 ของ
ดวงรัตน สวังชาติ
สดิ์มงคล
จํานวนแรงงานนอกระบบเท่านั้น สะท้อนถึงปั ญหาการเข้าถึงการเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้แก่แรงงานนอกระบบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนการออมแห่งชาติยังไม่ทั่วถึง
สอดคล้องกับการศึกษา สันติ ทวยมีฤทธิ์ และคณะ (2556:14) ศึกษาเรื่องการนํานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ
จากการกระจายอํานาจด้านสุขภาพในสู่องค์การบริหารส่วนตําบลในประเทศไทย พบว่าการสื่อสารภายนอกองค์การ
ส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตําบล
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ข้อเสนอแนะบทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ข้อเสนอแนะเชิ
งนโยบาย
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

หนา

1. ควรประชาสั
นธ์บริให้ษแัทรงงานนอกระบบได้
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในหลายช่องทาง
กรณีมศึกพัษา
NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวัตกรรม
ญณยี ทีตี่สรณากรณ
รวมทั้งพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดย
ที่ทพิันชสมั
ามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย เพื่อเป็นการเพิ่มระดมเงินฝากเข้ากองทุนการ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อรขััฐบาลสํ
่อนประเทศไทย
ออมแห่งชาติ และเป็นการลดภาระแก่
า
หรั
บ
การดู
แ
ลประชาชนในอนาคต
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2. ควรสร้างการรับโดย
รู้ เพืพศวั
่อให้ตเสุกิขดสบาย
ตระหนักเกี่ยวกับการออมให้แก่ประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อเป็น
แนวทางในการพั
ฒนาผลิเพราะการเริ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
แปรรู
บริโภค
ธันวาคม
2560ป้งตามความต
การปลูกฝังการมีวินัยการออมแก่
เยาวชน
่มาออมตั
แต่อายุนอ้องการของผู
ยย่อมจะได้
รับเงินบํานาญที่เพียงพอในยาม
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล

ข้อเสนอแนะสํ
าหรับดการวิ
ัยครั้งต่อไปนี
กรอบแนวคิ
การสื่อจ
สารแบบปากต
อปากอิ้ เล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ

ของธุจจัรกิยจทีค่สาปลี
กประเภทบริ
1. ควรศึกษาปั
่งผลต่
อการนํกาารโรงแรมในประเทศไทย
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ ทั้งในลักษณะการวิจัยเชิง
โดย บัลลังก สันทัด
ปริมาณและเชิงคุณภาพการปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ
จํากัด านโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ เพื่อนโยบายได้ดําเนินการไปได้
2. ควรศึกษาประเมิ
นผลการนํ
โดยนวัไปปรั
ชรพล บวงศ
ทร านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในระยะหนึ่ง เพื่อนําผลการประเมิ
ปรุจงันการนํ

การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
เอกสารอ้างอิง
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
กล้า ทองขาว. (2548). การนํ
านโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ : แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการดําเนินงาน.
จังหวัดจันทบุรี
นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิ
ยาลัยสุเอีโขทั
ยธรรมาธิ
โดยทชวนพบ
่ยวสานุ
รักษ ราช.
กษาบทบาทผู
นําในการบรินห.ารจั
ชุมชน อําเภอพระนครศรี
กองทุนการออมแห่งชาติการศึ
. (ม.ป.ป.).
สถานะกองทุ
สืบดการเศรษฐกิ
ค้นเมื่อ 5 จกรกฎาคม
2560. จากอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.nsf.or.th/index.php/2016-05-24-08-35-27
โดย แสงจิตต ไตแสง
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่
งชาติ
พ.ศ.โภคของคนไทย
2554: เจตนารมณ์และสภาพปัญหาในการบังคับใช้. (2556).
สรรพสามิตใหม
กับการบริ
จุลนิติ, 10(4).
โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสิบนัตคิ.าพิในร
ึกษา พริกหวานกราฟฟิค.
วรเดช จันทรศร. (2552). ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิ
มพ์านค
ครัา้งปลีที่ ก4.: กรณี
กรุงศเทพฯ:
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ศวิตา ประจวบแสง. (2555).
กระบวนการนํ
านโยบายไปปฏิบัติของพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535.
โดย อัญชลี เยาวราช
วิทยานิพนธ์ ศิการวิ
ลปศาสตรมหาบั
ณฑิต (รัขฐองการทํ
ประศาสนศาสตร์
มหาวิ
ดล.
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียด)วยวิ
ธปี ลูกทขยาลั
าวตนยเดีมหิ
่ยวและ
การทํ(2556).
านาอินทรีการนํ
ยแบบดัานโยบายสาธารณะด้
้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
เภอปราสาท
สันติ ทวยมีฤทธิ์ และคณะ.
านสุขภาพไปปฏิ
บัติจอําากการกระจายอํ
านาจด้านสุขภาพ
จังหวัดสุรินทร
ไปสู่องค์การบริหารส่โดย
วนตํโสภิ
าบลในประเทศไทย.
วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร, 1(1), 1-20.
ตตา ประพฤทธิพงษ
สํานักงบประมาณของรัฐกลยุ
สภา.
านัเขตดุ
กงบประมาณของรั
ทธก(2559).
ารตลาดครายงานทางวิ
าปลีกของชุมชนทชาน้าการสํ
ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานครฐสภา การศึกษาการดําเนินการ
กองทุนการออมแห่งโดย
ชาติธั.นสํย าชันัยกทรงบประมาณของรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สํานักงานเศรษฐกิจการคลั
ง.เคราะห
(ม.ป.ป.).
สาระสํ
าคัญของพระราชบั
ญญังหวั
ติกดองทุ
งชาติ พ.ศ.
การวิ
ทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจั
จันทบุนรการออมแห่
ี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
2554. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. จาก http://www.fpo.go.th/FPO/member_profile/itadmin/upload/file/3(2).pdf
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.(ม.ป.ป.). Presentation สาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.
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Abstract
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

This study was a part of the
research
โดย ดวงรั
ตน สวัสproject
ดิ์มงคล named “The constructivism of ‘Teng-Took’ folk
This study was a part of the research project named “The constructivism of ‘Teng-Took’ folk
performing art on local community’s health promotion in Chanthaburi province”. The study aimed to
performing art on local community’s health promotion in Chanthaburi province”. The study aimed to
study ‘Tengn-Took’ folk performing art, using 12 dance figures to sport exercise, and evaluate the
study ‘Tengn-Took’ folk performing art, using 12 dance figures to sport exercise, and evaluate the
physical fitness pretest-posttest of the exercise dance. The research was designed as the mixed
physical fitness pretest-posttest of the exercise dance. The research was designed as the mixed
methods of both qualitative and experimental research. Firstly, the research started off by discovering
methods of both qualitative and experimental research. Firstly, the research started off by discovering
the Teng-Took research paper of Sripradit, Prapasri (2002) and 12 Teng-Took dance figures were used
the Teng-Took research paper of Sripradit, Prapasri (2002) and 12 Teng-Took dance figures were used
as sport exercise. Data were collected by using participation observation, depth-interview, and focusas sport exercise. Data were collected by using participation observation, depth-interview, and focusgroup discussion through Jakrawal Mongkolsil troupe. Moreover, the online media such as Teng-Took
group discussion through Jakrawal Mongkolsil troupe. Moreover, the online media such as Teng-Took
demonstration on youtube.com was to analyze on components of each dance figure. The 12 Tengdemonstration on youtube.com was to analyze on components of each dance figure. The 12 TengTook dance figures was a 3 month experimental program on 26 of communication arts students to
Took dance figures was a 3 month experimental program on 26 of communication arts students to
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สารบัเท่ญงตุ(ต๊กเป็อ)นสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จากความเป็นมา
การดาเนินงานรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารสุขภาพ โดยเฉพาะการใช้
PROCEEDINGS
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดั
ครั้งที่ 11 ความรู้ ของชุมชนท้องถิ่น และ
และความสาคัญของการศึกษาดังกล่าวที่วรายงานสื
่าด้วยการศึ
กการประชุ
ษาองค์
ความรูบชาติ
้เท่วงิจัยตุรํ๊กาไพพรรณี
ในฐานะองค์
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
า
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ตลอดจนการรณรงค์
ห้คยราชภั
นในชุ
ชนท้
งถิ้งที่น่ 8มีสุขภาพที่ดี คณะผู้วิจัยจึหน
งสนใจ
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทใยาลั
ฏกลุม
มศรี
อยุธยาอครั
ศึกษาเรื่ององค์ความรู้สื่อการแสดงพื
้นบ้านเท่งตุ๊กเพื่อเสริมสร้บาสิงสุ
่นจันทบุ
รี ภายใต้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคขาภาพชุ
ในล็อคจมาชนท้
ย สินคอางถิ
ประเภทช็
อคโกแลต
: คาถามนาวิจัยที่ว่า
(1) องค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้กรณี
านละครเท่
๊กของจัจํนากัทบุ
ศึกษา บริษงัทตุNN&KY
ด รีเป็นอย่างไร (2) การประยุกต์ท่าราละครเท่งตุ๊กจันทบุรี
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนทาได้อย่างไร และ (3) การประเมินสมรรถนะทางกายจากท่าราเท่งตุ๊กส่งเสริมสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ควรเป็นอย่างไร
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
าแปรรู
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
( อํา36)
(อาคาร
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นมหาวิ
บ้าทนเท่
งตุ๊กฏรํของจั
ดยดจัรติจันนฯทบุทบุ
ยาลัยราชภั
าไพพรรณีงหวั
จังหวั
รี รี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
2. เพื่อประยุกต์ใช้ท่าราละครเท่
งตุ๊กออกกาลังกายส่งเสริมสุขภาพชุมชน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
3. เพื่อประเมินสมรรถนะทางร่
กต์ใช้ท่าราเท่งตุ๊กออกกาลังกาย
ของธุรกิจคาางกายจากการประยุ
ปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
ปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
วิธีการดาเนินการวิจัย
บริษัท XYZ จํากัด
การวิจัยเรื่องการสื่อสารสุขภาพ:
นจากท่
โดย วับทเรี
ชรพลยวงศ
จันทราราเท่งตุ๊กสู่สมรรถภาพทางกาย คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้กรอบ
การวิจัยตามแนวคิดเรื่องสื่อพื้นบ้การปรั
าน แนวคิ
ดการสื่อสารสุ
ขภาพดพลาดในการตรวจนั
แนวคิดการออกก
กาย และสมรรถภาพทางกาย
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินาลั
คางประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณีศึกษา : เบริ
ษัท XYZและอภิ
จํากัด ปรายผลการศึกษา ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นการ
ตลอดจนงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื
่อประกอบการวิ
คราะห์
ถิรนับ
นทข้อทิมูวาราตรี
ออกแบบงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่าโดย
งการเก็
ลเชิงคุวิทณยภาพ และข้อมูลจากการทดลองก่อนและหลังเกี่ยวกับการ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ประเมินสมรรถภาพทางกาย วิธีกจัารด
งหวัาเนิ
ดจันนทบุการวิ
รี จัยจึงสามารถอธิบายตามขั้นตอนการวิจัยได้ดังนี้
1. ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มผูโดย
้ให้ขชวนพบ
้อมูลสาคั
(key
เอี่ยญวสานุ
รักษ informant) ได้ แก่ กลุ่ มแกนนาศิล ปินเท่งตุ๊กจากคณะ
กษาบทบาทผู
ําในการบริ
มชนมอํสนั
าเภอพระนครศรี
ยุธยา
จักรวาลมงคลศิลป์จานวน 15 คนการศึ
และกลุ
่มหน่วนยงานที
่เกีห่ยารจั
วข้ดอการเศรษฐกิ
งกับการส่จงชุเสริ
บสนุนให้สื่ออการแสดงพื
้นบ้านละคร
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
เท่งตุ๊กยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่แสดงการประยุกต์ท่าราเท่งตุ๊ กออกกาลังกายจากโรงเรียนวัดจันทนาราม
ตต ไตแสง
อาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังโดย
ได้เแสงจิ
จาะจงกลุ
่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จานวน 26 ดาเนินการ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
วัดสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการออกก
โดย อุบาลั
ล ไมงกายด้
พุม วยละครเท่งตุ๊ก
2. วิธีการเก็บข้อมูล คณะผู
ิจัยใช้วิธีการรวบรวบข้
อมู ลอด้งการซื
วยความหลากหลาย
ก่ การค้
การสื่อ้วสารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
้อสินคา ในรานคาปลีได้
ก: แกรณี
ศึกษา นคว้าเรื่องราวของ
ละครเท่งตุ๊กจากงานวิจัย การสังรเกตการณ์
แบบมี
ส่วนร่
วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการประเมินผล
าน ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
สมรรถภาพทางกาย โดยการสร้างโปรแกรมการออกก
าลังกายเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบของ อริสรา ชูชื่อ
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
(2550)
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
3. การนาเสนอข้อมูล จัเป็งหวันการพรรณนาความ
(narrative) จากข้อมูลที่ได้เชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตแบบมี
ดสุรินทร
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์พูดคุย การสนทนากลุ
บข้อมูลพจากการทดลองเป็
นการวัดผลการประเมินสมรรถภาพทาง
โดย โสภิ่มตสตาาหรั
ประพฤทธิ
งษ
กายก่อนและหลังการออกกาลังกายด้
าราเท่งาตุปลี๊กกของชุ
ด้วยวิมธชนท
ียืดาเหยี
ยด การทดสอบความยื
ดหยุ่นของกล้ามเนื้อแขน และ
กลยุทวธยท่
การตลาดค
น้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ่ยธัน(mean)
ย ชัยทร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation—S.D.) นอกจากนี้
ขา ทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี

ยังใช้สถิติทดสอบความแตกต่างของค่
เฉลี่ยทคะแนนระหว่
างก่อนและหลั
งการออกก
วยสถิติทดสอบ repeated
การวิาเคราะห
างการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจังหวัดจันาลัทบุงรกายด้
ี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
measures ANOVA กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

ผลการวิจัย

บทความวิจัยเรื่อง การสื่อสารสุขภาพ: บทเรียนจากราเท่งตุ๊กสู่สมรรถภาพทางกาย คณะผู้วิจัยขอนาเสนอเป็น
2 ลักษณะคือ เรื่องราวว่าด้วยละครเท่งตุ๊กและการประยุกต์ท่ารา และ การวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายจากการออก
กาลังกายด้วยท่าราเท่งตุ๊ก
เรื่องราวว่าด้วยละครเท่งตุ๊กและการประยุกต์ท่ารา
ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ (2545) ได้ทาการศึกษารวบรวมเป็นองค์ความรู้ ซึ่งเท่งตุ๊กมีประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนานหลายชั่วอายุคน โดยนายทิม ภากกิจ เป็นผู้สืบทอดจากครูขุนทอง ซึ่งเป็นครูคณะละครชาตรี แสดงละครเร่ที่
ล่องเรือมาจากภาคใต้ และได้แต่งงานกับหญิงชาวจันทบุรี คือ นางช้อย ภากกิจ ละครเท่งตุ๊กจึงถือกาเนิดตั้งแต่ปีพ .ศ.

184

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

ญ (ตนอชัด) ของกลอง ซึ่งศิลปินนักแสดงให้ชื่อว่า “กลองตุ๊ก” ถือ
2470 ชื่อ “เท่งตุ๊ก” เป็นการตั้งชื่อละครชาตรีPROCEEDINGS
ตามเสีสารบั
ยงความเด่
รายงานสืบเนื
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดั
บชาติ่ยวนโดยน
ิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่อ่ 11
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแสดงละครเท่
งตุ่องจาก
๊ก แม้
ว่ายุมวิคชสมั
ยเปลี
าเครื
งดนตรีไทยแบบอื่นมาประกอบวงการแสดงก็
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
ตาม การสืบทอดการแสดงละครชาตรี
ลักษณะคื
อทยาลั
ลักยษณะที
และมิใช่เครือญาติ ทั้งหน
นี้คาวามรุ่งเรืองใน
และงานประชุม
มวิี ช2าการระดั
บชาติ มหาวิ
ราชภัฏกลุม่เศรีป็อน
ยุธเครื
ยา ครัอ
้งทีญาติ
่8
การสืบทอดกลับพบว่าการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
เกิดขึ้นมากที่สุดในกลุ่มที่มิใช่บเสิครื
ญาติอคจของคณะละครโดยตรง
ซึ่ง:คณะละครที่มิใช่เครือญาตินี่เอง
นคอาในล็
าย สินคาประเภทช็อคโกแลต
เป็นกลุ่มที่เรียนรู้ แบบครู
พักบริจาษัทอธิNN&KY
บายได้จําวกั่าด ลักษณะดังกล่าวอาจจะเรียนรู้การแสดงผ่านครูละครเพียงนิดเดียว ที่
กรณีลศักึกษา
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี ตีรณากรณ
เหลือก็อาศัยทักษะการจดจา และต่อยอดคิ
ดค้นการแสดงเพื่อเอาใจผู้ชมจนกลายเป็นที่นิยม
อช้งทางการจั
ดจําธหน
ายน้ําพริก่ยเห็วกั
ดนางฟ
าแปรรูป่อ เช่นการแก้บนในลัก ษณะต่างๆ ตามวิถี
เพืกษาเพิ
่อขั่มบช่ใเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
ละครเท่งตุ๊กแนวทางการศึ
เป็นสื่อการแสดงที
ประกอบพิ
ีกรรรมเกี
บความเชื
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ชีวิตของชาวจันทบุรี ได้แก่ การแก้
บนเกี
วกับการขายที่ ผลประกอบการธุรกิจสวนผลไม้ได้ผลกาไรในปีนั้นๆ การทานากุ้ง
โดย พศวั
ต สุข่ยสบาย
การแก้บนเกี่ยวกับการเลื
่อนยศ เลื่อฒนตนาผลิ
าแหน่
การสอบเข้
า2560สิป่งทีตามความต
่ปรากฏให้
เห็นอยู่ใบนปั
จจุบัน คือ การแก้บนให้กับเจ้าที่ผู้
แนวทางในการพั
ตวัภันณทีง่ ฑ19
เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผู
ริโภค
ธันวาคม
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ปกปักรักษาท้องทะเล เนื่องจากอาเภอแหลมสิ
งห์มีสภาพภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเลรี ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ชาวประมง การเดินเรือเพื่อออกหาปลาจับสัตว์ทะเล แต่ละครั้งจึงเป็นความเสี่ยงกับชีวิต บ่อยครั้งที่เจอคลื่นลมแรงก็จะ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
บนบานศาลกล่าวว่า ถ้ของธุ
ากลัรบกิจมารอดปลอดภั
จะถวายเจ้าพ่อ เจ้าแม่ด้วยละครเท่งตุ๊ก เรียกได้ว่า ละครเท่งตุ๊กเป็นสื่อที่มี
คาปลีกประเภทบริยกก็ารโรงแรมในประเทศไทย
คุณค่าทางจิตใจของผู้ว่าจ้างทีโดย
่ทาหน้
อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนยังเป็นสื่อที่ทาหน้าที่ให้ความบันเทิงเอา
บัลลัางทีก่แสัสดงความเคารพต่
นทัด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ใจผู้ชมจากอดีตจนปัจจุบัน
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ลาดับการแสดงประกอบด้วย 4 ส่วน คือ กล่าวคาบูชา โหมโรงดนตรี ราก่อนการแสดง และการแสดงละครเพื่อ
รพล วงศจันทร
การแก้บน ซึ่งจะมีทั้งครบทั
้ง โดย
4 รูวัปชแบบ
คือ การร้องไหว้เจ้า การราถวายมือ การราคุณครู และการราซัดชาตรี ซึ่งการรา
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
คุณ ครู และการร าซัดยานยนต
ชาตรี จกรณี
ะใช้ศแึกสดงเพื
ษา : บริ่อษัทความบั
XYZ จํานกัเทิ
ด ง ส าหรั บ การประยุ กต์ ท่า ร าเท่ง ตุ๊ ก เพื่ อการออก าลั งกายนั้ น
ถิรนันท ทิวการาตรี
วิทย ลป์ที่สอนให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาจากการรโดย
าของคณะจั
รวาลมงคลศิ
และการตัดสิานดัใจของผู
ราไพพรรณี โดยใช้ท่ารพฤติ
าเท่กงรรมการซื
ตุ๊ก 12้อกระบวนท่
งภาพซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ท่าที่ 1 แม่ลาย

จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ท่าที่ 2หกิารจันรีดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
ท่าอทียุ่ ธ3ยาแผลงศร
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ท่าที่ 4 สอดสร้อยมาลาการวิเคราะหทางการเงินท่ของการลงทุ
าที่ 5 ช้างประสานงา
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

185

ท่าที่ 6 ชักแป้งผลัดหน้า

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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..............................................................................................................................................................................................................................................
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

ท่าที่ 7 บัวบาน

สารบัญ (ตอ)

ท่าที่ 8 แมงมุ
มชักใย
PROCEEDINGS

ท่าที่ 9 ผาลาเพียงไหล่

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุดรจีกิจบคาปลีกประเภทบริ
ท่าที่ 10 โปรยดอกไม้หรือสะบั
ท่าที่ 11 กชัารโรงแรมในประเทศไทย
กสายทอง (ขวา)
ท่าที่ 12 ชักสายทอง (ซ้าย)
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยาลัแสงจิ
ตต ไต
แสงาราเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่า จากคณะจักรวาลมงคลศิลป์
ภาพสาธิตการออกก
งกายด้
วยท่
สรรพสามิตใหมกับการบริ
ที่มโา.ภคของคนไทย
สมพงษ์ และคณะ, 2558
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายจากการออกก
าลังกายด้วยท่าราเท่งตุ๊ก
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
การประเมินสมรรถนะทางร่
างกายจากการใช้
ท่าราเท่งตุ๊กในการออกกาลังกาย คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์วิธีการ
โดย อัญ
ชลี เยาวราช
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ดวยวิธบปี มืลูกอขาแรงเหยี
วตนเดี่ยวและ
วัดผลทางด้านสุขภาพเพียงบางส่
วนจาก
อริสรา ชูชื่อของการทํ
(2550)านาอิ
ได้นแทรีก่ ยแรงบี
ยดขา และความอ่อนตัว และทา
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 26 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีที่เข้า
จังหวัดสุรินทร
ร่วมทดลองการออกกาลังกายด้วยท่
าเท่ตงตาตุ๊กประพฤทธิ
เป็นเวลา
โดยารโสภิ
พงษ3 เดือน วัดผลก่อน-หลังการทดลอง ดังตาราง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

ตารางการวัดสมรรถภาพทางกายด้
วยการประยุ
กต์ท่าราเท่นทํงาตุสวนสละ
๊กออกกในจั
าลังงกาย
การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุ
หวัดจันทบุรี
สมรรถภาพ โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคลminimum maximum
แรงบีบมือ (น้าหนักตัว/กก.)
ก่อนออกกาลังกาย
.10
.61
ออกกาลังกายเดือนที่ 1
.32
.88
ออกกาลังกายเดือนที่ 2
.44
.89
ออกกาลังกายเดือนที่ 3
.52
.88
แรงเหยียดขา (น้าหนักตัว/กก.)
ก่อนออกกาลังกาย
.25
2.80
ออกกาลังกายเดือนที่ 1
1.11
2.87

186

mean

S.D.

.38
.50
.61
.73

.13
.12
.11
.09

1.66
2.19

.56
.38

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

ออกกาลังกายเดือนที่ 2
2.02
3.02
2.52
.28
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ออกกาลังกายเดื
อนที่ 3จัย (ภาคบรรยาย)
2.45
3.18
2.94
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
หนา.19
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ความอ่อนตัว (เซนติเมตร)
ในล็อคจาย สินคาประเภทช็
ก่อนออกกาลังกาย การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคา-11.0
2.0 อคโกแลต : -4.71
3.67
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวั
ออกกาลังกายเดือนที่ 1 โดย
-6.0 ตกรรม4.0
-1.05
2.62
พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
า
แปรรู
ป
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
ออกกาลังกายเดือนที่ 2
-2.0 4.0” 16.0
6.88
4.60
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ออกกาลังกายเดือนที่ 3 โดย พศวัต สุขสบาย
-1.5
18.5
10.28
5.59
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค ยดขา และความอ่อนตัวของ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
จากตาราง 6 แสดงค่าแนวทางในการพั
เฉลี่ยการวัดสมรรถภาพทางกาย
โดยแบ่
งเป็นแรงบี
บมือ แรงเหยี
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
ร่างกาย สามารถอธิบายได้ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
แรงบีบมือ ค่ากรอบแนวคิ
เฉลี่ยแรงบี
บมือ่อต่สารแบบปากต
อน้าหนักตัอวปากอิ
มีค่าเเฉลี
่ยที่สกูงสขึ(eWOM)
้นหลังออกก
าลังกายด้วยท่าราเท่งตุ๊กตามลาดับ ซึ่ง
ดการสื
ล็กทรอนิ
กับผลประกอบการ
ค่าเฉลี่ยก่อนการออกกของธุ
าลังรกายพบว่
(mean=
.38, S.D.= .13) หลังจากออกกาลังกายเดือนที่ 1 2 และ 3 พบว่า
กิจคาปลีกาประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
ลังก สันทัด.50, S.D.= .12) (mean= .61, S.D.= .12) (mean=.73, S.D.= .09)
ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือต่อน้าหนักตัโดย
วคือบัล(mean=
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช
TSP กและ
ศึกษา าลังกายด้วยท่าราเท่งตุ๊กตาม
แรงเหยียดขา ค่าเฉลี่ยแรงเหยี
ยดขาต่
อน้าหนั
ตัวมีVRPTW
ค่าเฉลีมาประยุ
่ยที่สูงกขึต้นใชหลักรณี
งออกก
บริษัท XYZ จํากัด
ลาดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยก่อนการออกก
าลังกายพบว่า (mean= 1.66, S.D.= .56) หลังจากออกกาลังกายเดือนที่ 1 2 และ 3
โดย วัชรพล วงศจันทร
พบว่า ค่าเฉลี่ยแรงเหยีการปรั
ยดขาต่บปรุอน้งกระบวนการเพื
าหนักตัวคือ่อ(mean=
2.19, S.D.= .38)
2.52,
S.D.= .28) (mean= 2.94,
ลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสิน(mean=
คาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
S.D.= .19)
ถิรนันท อทินตั
วาราตรี
ิทย เมตรจากการวัดความยืดเหยียดมีระดับการวัดที่สูงขึ้ นหลังออก
ความอ่อนตัว ค่าเฉลีโดย่ยความอ่
วต่อวเซนติ
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
กาลังกายด้วยท่าราเท่งตุจัพฤติ
๊กตามล
าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยก่อนการออกกาลังกายพบว่า (mean= -4.71, S.D.= 3.67) ซึ่งหลังออก
งหวัดจันทบุรี
กาลังกายค่าเฉลี่ยความอ่อนตัโดย
วช่วชวนพบ
งเดือนทีเอี่ ่ย1วสานุ
เดือรนที
ักษ ่ 2 และเดือนที่ 3 พบว่า (mean= -1.05, S.D.= 2.62) (mean=
6.88, S.D.= 4.60) (mean=
10.28, S.D.=
5.59)หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตตางค่
ไตแาสง
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่
เฉลี่ยของความอ่อนตัวก่อน-หลังการออกกาลังกายท่าราเท่งตุ๊ก
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
Pairwise Comparisons
โดย อุบล ไมพุม
Measure: flexi การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
n= 26
b
(I) flexi
(J) flexiราน ซีพMean
Std. Error
Sig.
95% Confidence Interval for
ีเฟรชมารDifference
ท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี
(I-J)เยาวราช
Differenceb
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี
่ยวและ Bound Upper Bound
Lower
การทํานาอินทรียแบบดั*้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
2
-3.729
.223
.021
-6.161
-1.297
จังหวัดสุรินทร
*
1
3
-11.604
.009
-16.468
-6.740
โดย โสภิ
ตตา ประพฤทธิพงษ .447
*
4
-14.854
-7.241
กลยุทธการตลาดค
าปลีกของชุมชนทาน้.699
ําสามเสน เขตดุสติ .013
กรุงเทพมหานคร-22.468
*
โดย ธัน3.729
ย ชัยทร
1
.223
.021
1.297
6.161

2
3
4

3
4
1
2
4
1
2
3

*

.009
การวิเคราะหท-7.875
างการเงินของการลงทุนทํ.300
าสวนสละ ในจังหวั
ดจันทบุรี
* สดิ์มงคล
โดย ดวงรั
ต
น
สวั
-11.125
.632
.019
11.604*
7.875*
-3.250
14.854*
11.125*
3.250

.447
.300
.360
.699
.632
.360

.009
.009
.072
.013
.019
.072

-11.138
-18.004
6.740
4.612
-7.172
7.241
4.246
-.672

-4.612
-4.246
16.468
11.138
.672
22.468
18.004
7.172

Based on estimated marginal means *. The mean difference is significant at the .05 level.
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่PROCEEDINGS
าเฉลี่ยของความอ่อนตัวก่อน-หลังการออกกาลังกายท่าราเท่ง
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
ป
ตุ๊ก พบว่า การออกกาลังบทความวิ
กายด้วยท่าจรัยาเท่
งเนืตุ่องในวโรกาสคล
๊กส่งผลต่ายวัอนสมรรถภาพทางกายที
่สูงขึครบ้น113
โดยเฉพาะความอ่
อนตัวที่ระดัหนบา
(ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
นัยสาคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นการออกกาลังกายด้วยท่าราเท่ง ตุ๊กส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวของ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ร่างกายมากที่สุด
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม อนช้อยของท่าราในลักษณะ
จากผลการวิจัยการประยุกต์ใช้ทโดย
่า“การพั
รการพั
ามาออกก
าลังกาย นอกจากความสวยงามอ่
พิชญณี ตีรณากรณ
ต่างๆ การจัดระเบียบราตัวของร่างกาย
ผู้วิจัยเพื
ยืกษาเพิ
น่อยัขัน่มบได้ชเคลื
่า ท่่อานประเทศไทย
ราเท่
ตุ๊กาสามารถน
แนวทางการศึ
อวงทางการจั
ดจํางหน
ยน้ําพริกเห็4.0”
ดามาประยุ
นางฟาแปรรูกปต์เป็นท่าออกกาลังกายได้
ของโรงเรี
ยนบา๊นโป
งน้ํารอน ตําซึบลโป
น้ําวรอ่านเป็อํนาเภอโป
งน้ํามรอสร้
น าจังงสมรรถภาพทางกายได้
หวัดจันทบุรี
อย่างลงตัวกับเครื่ องดนตรีพื้นบ้านอย่
างกลองตุ
ก และโทน
่งถืองได้
การเสริ
อย่าง
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
แท้จริง ที่สาคัญเป็นอีกหนึ่งวิธีการปรับตัวของละครเท่งตุ๊กที่ทาหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ใช้ท่าราเท่งตุ๊กในการออก
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
กาลังกายได้อย่างเพลิดเพลินอย่างต่อเพืเนื่อการจั
่อง ดจําณหนหอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
คาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บทเรียนจากละครเท่งตุ๊ก ของธุ
ได้แก่รกิจความรู
้ที่มองเห็นได้ เช่น ดนตรีเพลงประกอบ นักแสดง เรื่องแสดง โรงละคร
โดย บัลลังก สันทัด
ฉาก ท่ารา ส่วนความรู้ที่ไม่เปิดเผยการปรั
เช่นบความเชื
่อเกี่ยวกับงโดยใช
สิ่งศักTSP
ดิ์สิทและธิ์ การไหว้
ครู การปลู
กโรงละคร
ปรุงเสนทางการขนส
VRPTW มาประยุ
กตใช กรณี
ศึกษา นอกจากนี้ยั ง
จํากัด
สามารถประยุกต์ท่าราแม่บทละครเท่บริงตุษ๊กัท XYZ
12 กระบวนท่
า ได้แก่ แม่ลาย กินรี แผลงศร สอดสร้อยมาลา ช้างประสานงา
โดย วัชยรพล
วงศโปรยดอกไม้
จันทร
ชักแป้งผลัดหน้า บัวบาน แมงมุมชักใย ผาลาเพี
งไหล่
หรือสะบัดจีบ ชักสายทอง (ขวา) และชักสายทอง
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
(ซ้าย) มาอออกกาลังกายโดยคณะจัยานยนต
กรวาลมงคลศิ
ลป์ ผลการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกาย พบว่า ท่าราเท่งตุ๊กเสริมสร้าง
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
สมรรถภาพทางกายได้อย่างแท้จริงทั้งกล้าโดย
มเนืถิร้อนัแขน
นท ทิวและขา
าราตรีวิททีย่สาคั ญคือ ความยื ดหยุ่นของกล้า มเนื้อ จากการสรุ ป
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายผลการวิ
จัยได้้อและการตั
2 ประเด็ดสินนใจของผู
ดังนี้ ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
พฤติกรรมการซื
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษ
ประเด็นแรก ความรู้เกี่ยวกับเท่งตุ๊กสู่การออกก
าลังกาย
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เท่งตุ๊กเป็นสื่อของชุมชน เป็จังนหวัสืด่อพระนครศรี
ของท้องถิอ่นยุธยา
ที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามยุคตามสมัย และยังคาดารงอยู่ได้
ในยุคปัจจุบันที่ต้องต่อรองกับเทคโนโลยีการสื
สารตตละครเท่
โดย ่อแสงจิ
ไตแสง งตุ๊กก็จัดเป็นวัฒนธรรมย่อยเช่นเดียวกั น ตามมโนภาพทาง
วัฒนธรรม (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543)
จัดเป็ตใหม
นแบบแผนของชี
วิตพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์เพื่อตอบสนอง
สรรพสามิ
กับการบริโภคของคนไทย
โดยงอุคมโดยใช้
บล ไมพุม สัญลักษณ์วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนเราเกิด การเกิดมาใน
ความจาเป็นของมนุษย์ เกิดการถ่ายทอดทางสั
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผ่ปลตระชากรของสั
อความตองการซืง้อคมต่
สินคาา งๆ
ในรามีนค
าปลีกกรรมอย่
: กรณีศึกาษา
วัฒนธรรมใดก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในวัฒนธรรมนั้น และการที
พฤติ
งเดียวกันแตกต่าง
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
กันนั้น เนื่องจากการมีการเรียนรู้แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของตน เมื่อเข้าใจวัฒนธรรมและนิยามวัฒนธรรมชัดเจน
โดย อัญชลี เยาวราช
แล้วก็จะศึกษาวัฒนธรรมในลักษณะที
่เป็เคราะห
นวิทยาศาสตร์
ได้ ในที
่นี้คือานาอิ
(1) นละครเท่
องการที่จะได้รับการ
การวิ
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
ทรียดวยวิงธตุปี ๊ กลูกคืขาอวตความต้
นเดี่ยวและ
ตอบสนองทางชีววิทยา (biological การทํ
needs)
่งเป็ยแนบบดั
ความต้
งการพื
้นฐาน (2) ละครเท่ตํางบลทมอ
ตุ๊ก คืออําความต้
องการทางสังคม
านาอินซึทรี
้งเดิม อของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
เภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
(social needs) เนื่องจากการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากที่ต้องมีการจัดระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดการแบ่งหน้าที่ การ
โสภิตาตานนีประพฤทธิ
ร่ ว มมื อ กั น แก้ ไ ขปั ญ หาพื้ น ฐาน ความต้ อโดย
งการด้
้ ก่ อ ให้ เพกิงษด วั ฒ นธรรม คื อ การจั ด ระเบี ย บทางสั ง คม (social
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ชนทาน้ําสามเสน
เขตดุสติ มชน
กรุงเทพมหานคร
organization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเท่งตุ๊กเป็นสื่อทีของชุ
่ใช้รมะดมพลั
งของคนในชุ
และ (3) ละครเท่งตุ๊ก คือ ความ
โดย ธันย ชัยทร

ต้องการทางจิตใจ (psychological needs) ซึ่งวัฒนธรรมที่มาตอบสนองความต้องการ คือ ระบบความเชื่อจากความ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ต้องการของมนุษย์ เช่น การใช้ละครเท่
งตุ๊กโดย
ติดต่ดวงรั
อสื่อตสารกั
บเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ โดยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
น สวัสดิ์มงคล
โปรดปรานการแสดงละครเท่งตุ๊ก และจะคุ้มครองดลบันดาลให้เกิดความสุข และความมั่นคงทางด้านจิตใจให้แ ก่ผู้จัดหา
ละครเท่งตุ๊กมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543, หน้า 46-47) นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่เห็นความสาคัญของ
การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมได้ และสามารถวิเคราะห์คุณค่าของละครเท่งตุ๊กผ่านแบบจาลองต้นไม้แห่งคุณค่า (กาญจนา
แก้วเทพ และคณะ, 2554) ได้ดังนี้
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิกระบวนท่
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ประเด็นที่สอง เท่งตุ๊ก 12
ากับสมรรถภาพทางกาย
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
์มงคล
การวิเคราะห์การใช้ท่าราเท่งตุ๊กกับสดิการออกก
าลังกายนั้นสามารถใช้แผนภาพเกณฑ์บริบทของกระบวนการ
สื่อสารมาอธิบายให้สอดคล้องกับการสื่อสารสุขภาพโดยใช้ท่าราละครเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่าเป็นสื่อในการรณรงค์ให้
รักษาสุขภาพของปัจเจกบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการออกกาลังกายด้วยท่าราเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่า (Northouse
and Northouse, 1998) การออกกาลังกายนั้นเป็นการใช้เกณฑ์บริบทของกระบวนการสื่อสาร อันประกอบด้วยการ
สื่อสารในตัวบุคคล คือ ครูผู้สอน และสาธิตการราเท่งตุ๊กให้ดูประกอบการออกกาลังกาย นาไปถ่ายทอดยังผู้ฝึกให้ฝึก
ปฏิบัติตามจัดเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล กรณีที่ผู้ฝึกท่าราเท่งตุ๊กไปฝึกเรียนรู้วิธีราแบบตัวต่อตัว ดังนั้นเมื่อนาไปฝึกรา
กับเด็กนักเรียนจานวนหนึ่งของโครงการเพื่อเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน โดยที่ครูจักรวาล มงคลสุข เป็นต้นแบบทา
ให้ดู และมีนักเรียนจานวนหนึ่งทาตาม ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารกลุ่มย่อย จนกระทั่งวันหนึ่งกิจกรรมออกกาลังกายด้วยท่ารา
เท่งตุ๊กนาเสนอผ่านสื่อสังคมเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตอย่าง youtube.com ก็ถือว่าการสื่อสารเพื่อสุขภาพดังกล่าวเป็น
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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การสื่ อ สารมวลชน ดั งนั้ น จึ งเป็ น ไปตามที่ พ บว่ า การสืPROCEEDINGS
่ อ สารเป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ ใ น
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับชาติตวิจท่ัยรําารไพพรรณี
11 าเป็นการออกกาลังกาย และ
กระบวนการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการฝึกรรายงานสื
าเท่งบตุเนื๊ก่องจาก
ต้องใช้
การแสดงสาธิ
าให้ดครัูช้งัดที่ เจนว่
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
การบอกกล่าวให้คาชี้แจงระหว่า งปฏิบัติให้และงานประชุ
ดู (Northouse
Northouse,
มวิชาการระดับชาติand
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา1988)
ครั้งที่ 8 ดั งนั้น หากมองความสัมพันธ์
แบบจาลองการสื่อสารสุขภาพให้คการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
วามสาคัญในความสัมพันธ์ขบององค์
ปอระกอบ
กษณะอคืคโกแลต
อ ผู้เชี:่ยวชาญด้านสุขภาพ
สินคาในล็
คจาย สิน3คาลัประเภทช็
ศึกษา บริ
ัท NN&KY
จํากัดมพันธ์อื่นๆ (significant other)
(health profession) ผู้รับบริการกรณี
(client)
บุคษคลที
วามสั
“การพั
การพั
ฒตี่มรีคณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
การออกกาลังกายด้วยท่าราเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่า ถือเป็นการออกกาลังกายอย่างหนึ่งด้วยเหตุที่ การกระทา
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อสร้ขัา่มบงสมรรถภาพทางกายให้
่อนประเทศไทย
ดังกล่าว คือ พฤติกรรมการทากิจกรรมเพื
อ
่
เสริ
ม
เ
กิ
ด
ความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มีการปฏิบัติซ้าๆ เพื่อประสิทธิภาพ และประสิ
างกาย โดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจ
โดย พศวัทตธิผสุขลของระบบภายในร่
สบาย
เป็นความสามารถในการใช้ออกซิแนวทางในการพั
เจนสูงสุดของร่
างกาย
งานเพื่อบการดู
ฒนาผลิ
ตวัภันณทีตลอดจนการเผาผลานพลั
าแปรรู
ริโภคแลสุขภาพ (ACSM,
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองงการของผู
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
รี ริ, 2551; สุจินดา
2006; บรรลุ ศิริพานิช, 2549; มนัส ยอดคา, 2548;
Pender, 2002; Bauman, 2004; ศุภาพร นรัทบุ
ตนสิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สุวรรณ, 2552) นอกจากนี้ การออกกาลังกายด้วยท่าราเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่านี้คล้ายกับการทาโยคะ (แก้วปวงคา วง
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ไชย, 2543) ซึ่งก็คือเป็น การออกก
สมกับการควบคุ
มการหายใจให้เข้าจังหวะกัน ต้องมีครูฝึกที่รู้จริง และ
ของธุาลัรกิงจกายที
คาปลีก่ผประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
ปฏิบัติอย่างจริงจังให้เป็นประโยชน์สูงสุโดย
ด การฝึ
บัลลังกกร่สัานงกายด้
ทัด วยโยคะจัดเป็นการออกกาลังกายในลักษณะยืดกล้ามเนื้อ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
และ VRPTW มาประยุ
กตใช กรณีจึศงึกทษาาให้ร่างกายของผู้ฝึก
(stretching exercise) และการเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กล้งโดยใช
ามเนืTSP
้อ (strengthening
exercise)
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
โยคะมีความยืดหยุ่นดีกว่าคนปกติ เนื่องจากกล้ามเนื้อเยื่อ เอ็น และข้อต่อ มีการเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลา อีกทั้งใย
โดย วัชรพล วงศจันทร
กล้ามเนื้อ หรือเนื้อเยื่อจะถูกยืดให้การปรั
มีความยาวเท่
ากับความยาวปกติ
ทาให้ลดอัตราเสี
นตรายทีต่เโคมไฟ
กิดขึ้นต่อร่างกายได้
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสิน่ยคงอั
าประเภทผลิ
เป็นอย่างมาก ผู้ที่ฝึกโยคะจึงสามารถป้
องกักรณี
นตนเองไม่
ให้ษเจ็ัทบXYZ
ป่วยด้
ยานยนต
ศึกษา : บริ
จํากัวดยโรคทางกระดูก และกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
การออกกาลังกายด้วยท่าราเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่ายังมีความคล้ายคลึงของการใช้ท่ารามโนห์ราเพื่อการออก
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอ้งผลิ
ณฑจากตรนากกของธุ
ชุมชน ๊ก ส่งผลโดยตรง
กาลังกาย (อริสรา ชูชื่อ, 2550) ซึ่งพฤติ
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั
ท่าตรภัามโนห์
และท่รากิรจาเทงตุ
จังหวัดจันทบุรี
ต่อความยืดหยุ่นทางด้านร่างกายภายหลัโดย
งจากการออกก
าลังกาย ซึ่งตามหลักทฤษฎีการฝึ กสมรรถภาพทางกายเพื่อเพิ่ม
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ความยืดหยุ่น หรือความอ่อนตัว เน้การศึ
นการท
ามุมเคลืน่อําในการบริ
นไหวของข้
อเพิ่มมากขึ
ด้วอํยการยื
ดกล้ามเนื
กษาบทบาทผู
หารจัอดต่การเศรษฐกิ
จชุม้นชน
าเภอพระนครศรี
อยุ้อธให้
ยา ยาวกว่าปกติ โดย
จังหวังดพระนครศรี
อยุสธยา
มีความหนักที่พอจะวัดได้คือ เกิดแรงตึ
หรือรู้สึกไม่
บายขณะออกกาลังกายใช้เวลาอย่างน้อย 3 ครั้ง/ สัปดาห์ (Powers,
S.K. and Dodo, S.L., 1977) ซึ่งวิธีการทีโดย
่ได้ผแสงจิ
ลดีไตม่ตเป็ไตนแอัสงนตรายต่อการฉีกขาดของเส้นเอน และกล้ามเนื้อแบบยืดค้างไว้
สรรพสามิ
ต
ใหม
โภคของคนไทย
ประมาณ 3-10 วินาที แต่ละท่าทาซ้ากัน 3-4 กครัับการบริ
้ง ซึ่งการร
าส่วนใหญ่เป็นการยืดกล้ามเนื้อเกือบทุกส่วน กล้ามเนื้อหลัง
โดย อุบล ไมพุม
กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อไหล่ กล้ามเนื้อลาตัวด้านหน้า และด้านข้าง การยืด ก็จะเป็นการยืดค้างมากกว่า
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
10 วินาที ซึ่งแต่ละท่าปฏิบัติได้หลายครั
จึงทาให้ทผในกรุ
ู้ออกก
าลังกายด้วยการราเท่งตุ๊กมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมากขึ้น
ราน ซีพ้งีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
สาหรับกล้ามเนื้อแขน และกล้ามเนื้อขา เวลาฝึ
ปฏิเยาวราช
บัติออกกาลังกายนั้น ผู้ออกกาลังกายส่วนใหญ่ก็จะได้กาลังจากส่วนนี้
โดย อัญกชลี
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เช่นเดียวกัน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ข้อเสนอแนะ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ประการแรก คณะผู้วิจัยกลยุ
พบว่ทธาการตลาดค
ยังพบข้อาปลี
จากั
ดคือมการประยุ
กต์ทเขตดุ
่าราเท่
ตุ๊กงเทพมหานคร
เพื่อการออกกาลังกายนั้น ยังจากัด
กของชุ
ชนทาน้ําสามเสน
สติ งกรุ
เฉพาะกลุ่มคือ การเป็นโครงการส่งเสริมสุโดย
ขภาพให้
ธันย ชัโยรงเรี
ทร ยนวัดจันทนาราม และวิทยาลัยนาฏศิลป์ขานรับการศึกษาในเชิง

ขนบธรรมเนียมที่เห็นควรจะอนุรักการวิ
ษ์ไว้เคราะห
ดังนั้นทางการเงิ
หากการปรั
บประยุนทํกาต์สวนสละ
ท่าราเท่ในจั
งตุง๊กหวัดัดงจักล่
าวมี
นของการลงทุ
นทบุ
รี ประโยชน์ต่อสมรรถภาพทาง
โดย ดวงรั
ตน สวัสดิ์มงคลาลังกายให้ขยายผลไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองการ
กายอย่างแท้จริงก็ควรกาหนดนโยบาย และกิ
จกรรมการออกก
เป็นสังคมผู้สูงวัยในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงนี้ ด้วยธรรมชาติของละครเท่งตุ๊กเป็นสื่อที่เติบโตมาพร้อมผู้สูงอายุ สามารถ
นาไปใช้เป็นท่าออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยได้ดี
ประการที่สอง การวัดสมรรถภาพทางกายจากงานวิจัยนี้ยังทาได้ ไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก ยังเป็นเพียงการเลือก
และตั้งสมมติฐานของผู้วิจัยว่าการออกกาลังกายด้วยท่าราเท่งตุ๊กนั้นสิ่งที่น่าจะได้รับสาหรับผู้ออกกาลังกายคือ ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา และข้อต่อ ตลอดจนน่าจะมีผลโดยตรงต่อระบบการยืดเหยียด และความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อแต่ละส่วน ควรเพิ่มการประเมินสมรรถภาพทางกายให้ครบองค์ประกอบตามมาตรฐานของระบบการวัด
สมรรถภาพทางกายจากหน่วยงานทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
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มศรียอราชภั
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่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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เอกสารอ้างอิง

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

กาญจนา แก้วเทพ
และคณะ.
(2554).
สื่อพืายวั้นนบ้พระราชสมภพสมเด็
านศึกษาในสายตานิ
เทศศาสตร์
มพ์าภาพพิมพ์.
เนื่องในวโรกาสคล
จพระนางเจารําไพพรรณี
ครบ 113 ป . กรุงเทพมหานคร: โรงพิ
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หน
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
แก้วปวงคา วงไชย. (2543). โยคะเพื่อสุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: เดลฟี.
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็
อคโกแลต : รามการพิมพ์ จากัด.
งามพิศ สัตย์สงวน. (2543).
หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
(พิมอพ์คจคารัย้งสิทีน่ ค4).าประเภทช็
กรุงเทพมหานคร:
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
ัยและนวั
ตกรรม
บรรลุ ศิริพานิช (บรรณาธิการ).โดย
(2549).
าลังจกายเพื
่อสุขภาพส
าหรับผู้สูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 7).
พิชญณีการออกก
กรุงเทพมหานคร:
หมอชาวบ้
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขัาน.่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
านโปงน้งําตุรอ๊กนในจั
ตําบลโป
น อํราี.เภอโป
งน้ํารพอนธ์
น จัปงหวั
จันทบุลรปกรรมศาสตรมหาบั
ี
ประภาศรี ศรีประดิษฐ์. ของโรงเรี
(2545).ยนบ
ละครเท่
งหวังดน้จัํานรอทบุ
วิทยานิ
ริญดญาศิ
ณฑิต,
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มนัส ยอดคา. (2548). สุเพืข่อภาพกั
งยกาย.
กรุงมเทพมหานคร:
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การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
The objective of this research
to synthesize
research papers conducted by lecturers of the
ราน was
ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
โดย University,
อัญชลี เยาวราชwith the budget provided by FRMU Project 2012,
Faculty of Education, Rajanagarindra
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
totaling 10 projects. The results of this research were: Two research papers were published in 2015,
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
and eight research papers have
จังหวัnot
ดสุรินbeen
ทร published. Most of research projects were carried out by
one researcher, and two researchers
perตตาone
project,
โดย โสภิ
ประพฤทธิ
พงษ respectively. All of research projects used
sample group. In terms of sample
determination,
ofเขตดุ
research
papers had no sample size
กลยุทธกsize
ารตลาดค
าปลีกของชุมชนทาน้most
ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
ธันย ชัยทรfor calculation, respectively. For the sample selection,
determination techniques, and usedโดยformula

การวิpurposive
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุand
นทําสวนสละ
งหวัดจันทบุรrespectively.
ี
most of research papers used
sampling
simpleในจัrandom,
In regard to
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
research design, most of research papers were research and development, survey research,
experimental research, and participatory research, respectively. In terms of research conceptual
framework, synthesizing was used the most and applying existing theories of other researchers,
respectively. For research tools, mixed research tools were used the most, and questionnaires,
respectively. In addition, the validity was assessed the most, and reliability, respectively. In terms of
statistics used for analysis, descriptive statistics as well as inferential statistics were used the most and
only descriptive statistics, respectively. In regard to hypothesis testing, the research results of six
research projects were in accordance with the research hypothesis, and four research projects had no
research hypothesis.
Keywords: Synthesizing, Faculty of Education, Research Projects

192

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ความเป็นมาและความสําคัญรายงานสื
ของปั
หาการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
บเนืญ
่องจาก
งจากการประชุ

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย ฏ(ภาคบรรยาย)
หนาน ออก โดย
มหาวิบทความวิ
ท ยาลั ย ราชภั
ราชนคริ
น ทร์ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ภ าคตะวั
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยได้กําหนดพัการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นธกิจไว้ 5 ประการ 1) ผลิตบบัสิณนคฑิาตในล็ที่มอคจ
ีความรู
้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและ
าย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ผู ก พั นต่ อ ท้ องถิ่ น อี ก ทั้กรณี
ง ส่ งศเสริ
การเรี
ยนรู้ ตจํลอดชี
ึกษามบริ
ษัท NN&KY
ากัด วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นในท้ อ งถิ่ น รู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
ัยและนวั
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิ
ตและพัฒจนาครู
และบุตคกรรม
ลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
โดยชพิาชี
ชญพณครูี ตีรผลิ
ณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรูพปยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสืบสาน
เคลืวิจ่อัยนประเทศไทย
4.0”
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูเพื
ง 3)่อขัศึกบษา
ส่งเสริมระบบการจั
ดการทรั
ของโรงเรียนบาริานโป
ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน วอํมมื
าเภอโป
งน้ํารวอนยเหลื
จังหวัอดเกื
จัน้อทบุ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํ
เพืง่อน้การประสานความร่
อและช่
กูลรกัี นระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน
โดย พศวัต สุขสบาย
องค์กรปกครองส่วนท้อแนวทางในการพั
งถิ่น และองค์ฒกนาผลิ
รอื่นตทัวัภันณ้งที่ในและต่
าางประเทศ
4) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า
ฑ19เห็-ด20นางฟ
แปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิรและความภาคภู
ิรําไพพรรณ
รติฯ (อาคาร
( ลปะ
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุเพืณ่อการจั
ธรรมดจํจริ
ยาธรรม
ิใยจในศิ
วัฒนธรรม
าณหนหอประชุ
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตํมาบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
ง จังหวัดและภู
จันทบุรมี ิปัญญาของท้องถิ่นและของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ชาติ 5) มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้
กรอบแนวคิดการสื่ง่อพัสารแบบปากต
อปากอิเล็ดกทรอนิ
(eWOM) ทกับยาลั
ผลประกอบการ
เพื่อตอบสนองนโยบายและมุ
ฒนาคุณภาพการจั
การศึกกสษามหาวิ
ยราชภัฏราชนครินทร์ มีนโยบายใน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
การสนับสนุนทุนวิจัยประเภท โดย
FRMU
บัลลังกซึสั่งนเป็ทันด รูปแบบการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น และด้วยนโยบายการส่งเสริม
การทําวิจัย ทําให้อาจารย์
าสตร์ ได้งโดยใช
ผลผลิTSP
ตงานวิ
ัยที่มีการตี
พิมพ์กตเผยแพร่
การปรัคบณะครุ
ปรุงเสศนทางการขนส
และจVRPTW
มาประยุ
ใช กรณีศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น จึงได้เกิดคําถามที่น่าสนใจหลายคําถาม เช่น งานวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนมีแนวโน้มในการศึกษาไป
โดย่อวัยูช่เรพล
วงศงจของการศึ
ันทร
ในทิศทางใด มีแนวคิดทฤษฎีใดที
บื้องหลั
กษา ตัวแปรที่ศึกษาเป็นเช่นใด นิยามตัวแปรนั้นอย่างไร แบบ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
แผนการวิจัยเป็นแบบใดยานยนต
จากคําถามดั
งกล่าว หากได้นํามาพิจารณาและหาข้อสรุป จะเป็นแนวทางในการนําไปใช้ต่อยอด
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ในการศึกษาหรือนําไปใช้ให้เกิดโดย
ประโยชน์
ถิรนันทททิางการวิ
วาราตรีวจิทัยย ซึ่งแนวทางการพิจารณาจัดทําข้อสรุปสามารถดําเนินการได้ ด้วย
้อและการตั
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
กระบวนการสังเคราะห์งพฤติ
านวิกจรรมการซื
ัย (Research
Synthesis)
หวัดจัจนัยทบุเป็รี นเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการที่นําผลการวิจัยจากหลายๆ งานวิจัยที่ศึกษา
การสังเคราะห์จังงานวิ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ในประเด็นปัญหาวิจัยเดีการศึ
ยวกันกษาบทบาทผู
มาศึ
กษาวินเําคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอ
ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ข้อสรุปอย่างมีระบบ ทําจัให้
คําตอบปัญ
งหวัได้ดพระนครศรี
อยุหาวิ
ธยา จัยที่ต้องการ ซึ่งมีลักษณะที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการสังเคราะห์
งานวิจัยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่สโดย
ําคัญแสงจิ
คือ ตงานวิ
ต ไตแจสงัยที่นํามาสังเคราะห์แต่ละเรื่องให้ข้อค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ที่
นักวิจัยต้องการศึกษาและเมื
่อนําตผลการวิ
จัยรวมกั
น ผลการสังเคราะห์ที่ได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะ
สรรพสามิ
ใหมกับการบริ
โภคของคนไทย
โดยกอุษณ์
บล ไมวิพรัชุมชัย, 2542) จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อให้ได้ข้อความรู้ในเชิง
ได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง (นงลั
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตดอเจนและได้
ความตองการซื
นคาปลีงกเคราะห์
: กรณีศึกงษา
สรุปผลการวิจัยที่มีอยู่กระจัดกระจายให้มีความชั
ข้อ้อยุสิตนิยคาิ่งขึในร
้น าการสั
านวิจัยคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
งบประมาณสนับสนุนนี้ มีจุดมุ่งโดย
หมายเพื
่อหาข้อสรุปความรู้ ที่ได้จากการวิจัยที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องของนักวิจัย
อัญชลี เยาวราช
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ทําให้
สามารถนํ
าผลการวิจัยขไปใช้
งกันบเดีลั่ยกวและ
ษณะของปัญหาหรือลักษณะของ
การวิ
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
องการทํปาระโยชน์
นาอินทรียไดด้วสยวิอดคล้
ธปี ลูกขอาวต
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่
งกันทรีเพืยแ่อบบดั
ให้เกิ้งเดิดมผลงานทางวิ
ชาการที่มีคุณค่ตําาและสามารถนํ
าไปต่อยอดความรู้ทางการวิจัย
การทําานาอิ
ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอ อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ต่อไป

โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของโครงการวิโดยจัยธันย ชัยทร

เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับงบประมาณ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
สนับสนุนจากโครงการ FRMU โดย
ปี 2555
ประสงค์เฉพาะ ดังต่อไปนี้
ดวงรัตโดยมี
น สวัสวดิัต์มถุงคล
1. ศึกษาด้านสาระของการวิจัย (Substantive)
2. ศึกษาด้านวิธีดําเนินการวิจัย (Methodological)
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
แนวคิดในการสังเคราะห์งานวิจัย
ตัวแปรที่สังเคราะห์
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
เป็นการนําเสนอผลการวิจัยจากหลายๆ
งานวิจัย
1.ด้านสาระของการวิจัย (Substantive)
ศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ที่ศึกษา นํามาศึกษาวิเคราะห์และนํกรณี
าเสนอข้
อ
สรุ
ป
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
2.ตกรรม
วิธีการวิจัย (Methodological)
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
อย่ า งมี ร ะบบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ ความรู
้ ใ นเชิ งเพื
สรุ
ป
แนวทางการศึ
กษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”าแปรรูป
ผลการวิ จั ย ที่ มี อ ยู่ ก ระจั ด กระจาย
ให้ยมนบ
ี ค วาม
ของโรงเรี
านโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย
พศวั
ต สุขสบาย
ชัดเจนและได้ข้อยุติยิ่งขึ้น
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
บริโภคจัยของนักวิจัย
ธันวาคม
2560ป ตามความตข้อองการของผู
สรุปผลการวิ
วิธีการสังเคราะห์ปริทัศน์แบบพรรณนา ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนาย ของโรงเรียนวัดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Narrative Review)
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ราชนคริ
นทร์ ปี 2555-2556
เป็นการสรุปเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็
นทีด่ศการสื
ึกษา่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM)
กรอบแนวคิ
กับผลประกอบการ
ของธุเนืร้อกิจหา
คาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดยวิธีการบรรยายและการวิเคราะห์

โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
วิธีดําเนินการวิจัย
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การสังเคราะห์งานวิจัยครัยานยนต
้งนี้ เป็นกรณี
วิธีปศริึกทษาัศน์: บริ
แบบพรรณนา
ษัท XYZ จํากัด (Narrative Review) ที่เป็นการสรุปเชิงเนื้อหา
เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา โดยวิธีการบรรยายลั
เคราะห์
โดยกถิษณะการวิ
รนันท ทิวาราตรี
วิทยเนื้อหา
ขอบเขตของโครงการวิจัยพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
งหวัแดก่จันโครงการวิ
ทบุรี
ขอบเขตของโครงการวิจัย จัได้
จัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 คณะ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ
จํานวนนํา10ในการบริ
โครงการ
วแปรที่นําจมาสั
ได้แก่ ด้อยุาธนสาระของการวิ
จัย
การศึนกทร์
ษาบทบาทผู
หารจัดตัการเศรษฐกิ
ชุมชนงเคราะห์
อําเภอพระนครศรี
ยา
(Substantive) และวิธีการวิจัย (Methodological)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
ขั้นตอนการวิจัย
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริ
โภคของคนไทย
1. สํารวจและรวบรวมงานวิจัยจากโครงการ
FRMU
ปี 2555 จํานวน 10 โครงการ
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
2. สํารวจรายงานการวิจัยของนักวิจัยในเบื้องต้น
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอจความต
งการซื้อสินคาว มมื
ในราอนค
าปลีก: กรณีศึกษา
3. จากนั้นจึง ได้ประสานงานกั
บหัวหน้าโครงการวิ
ัยเพื่ออขอความร่
ในการรวบรวมรายงานการวิ
จั ย
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ฉบับเต็ม
โดย อัญชลี เยาวราช
4. กําหนดประเด็น/ ตัวแปรที
สดงลัทางเศรษฐศาสตร
กษณะและสาระของงานวิ
จัยยดศึวกยวิษาและทํ
การวิเ่แคราะห
ของการทํานาอินทรี
ธปี ลูกขาวตานความเข้
เดี่ยวและาใจสาระในรายงาน
การทํและลงรหั
านาอินทรียแสบบดั
การวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ ระบุ จําแนก
งานวิ้งเดิจมัยของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
5. ปรับข้อมูลจากงานวิจัยให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งต้องพิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นสาระของงานวิจัย และ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
วิธีการวิจัย ซึ่งจะครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาแล้วแปลงให้เป็นไปตามรหัส ตามที่กําหนดคุณลักษณะของสิ่งที่วัด การจําแนก
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ลงรหัสนี้จะสัมพันธ์กับคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิ
โดย ธันย ชัยทรจัย

ที่ศึกษา

6. วิเคราะห์ลักษณะงานวิจการวิ
ัย จัเดคราะห
หมวดหมู
่และทําการสังเคราะห์โดยการแจงนับและวิเคราะห์เนื้อหาตามตัวแปร
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

7. เขียนรายงานการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสํารวจ ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์งานวิจัย
2. เลือกประเภทของเครื่องมือให้เหมะสมกับการสังเคราะห์ ซึ่งในที่นี้คณะผู้วิจัยเลือกแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
3. ร่างแบบตรวจสอบรายการและนํามาพิจารณาร่วมกัน
4. นําแบบตรวจสอบรายการที่พัฒนาขึ้นไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) ของเครื่องมือโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้
เลือกข้อคําถามที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ 0.5 ขึ้นไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

5. คณะผู้วิจัยได้นําแบบตรวจสอบรายการดั
งกล่าวมาทดลองใช้กับโครงการวิจัยจํานวน 3 โครงการ ของคณะ
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ครุศาสตร์ มหาวิบทความวิ
ทยาลัยราชภั
ราชนคริ
นทร์ เพื่อให้คณะผู้วิจัยมีความเข้าใจที่ตรงกัน และมีการปรับปรุงหน
แก้ไาขเครื่องมือ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัยฏ(ภาคบรรยาย)
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปใช้ในสถานการณ์จริงต่อไป
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
สถิติที่ใช้ในการวิ
จัย
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
การสังเคราะห์การวิจัย“การพั
ครัการพั
้งนี้ใช้สฒ
ถิตนางานวิ
ิเชิงบรรยายจัยได้และนวั
แก่ ค่าความถี
่ และแปลงค่าความถี่เป็นร้อยละ
ตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ผลการวิจัยปรากฏดังของโรงเรี
นี้ ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ต สุขสบาย FRMU ปี 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มี
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนัโดย
บสนุพศวั
นจากโครงการ
แนวทางในการพั
ฒ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด202558
นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผู
บริงโภค
ธันวาคม
จํานวน 10 โครงการ ได้ทําการเผยแพร่นาผลิ
ผลงานในปี
จํ2560
านวน
2 โครงการ
และยั
ไม่ได้ทําการเผยแพร่ จํานวน 8
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โครงการ โดยโครงการที่ได้ทําการเผยแพร่
าเสนอเวที
สัมมนาวิ
าการและเสนอผลงานวิ
จัยระดับชาติ จํานวน 1 และ
มหาวิทนํยาลั
ยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจัช
นทบุ
รี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
นําเสนอเวทีสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิ
จัย ระดัอบปากอิ
นานาชาติ
จํากนวน
1 โครงการ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
ส (eWOM)
กับผลประกอบการ
จํานวนนักวิจัยของธุ
ต่อโครงการวิ
ัย จํานวนนั
กวิจัย 1 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา ได้แก่ จํานวน
รกิจคาปลีกจประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
นักวิจัย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00
การปรั
บ
งเส่ในช้ทางการขนส
งโดยใช
และ VRPTW
ช กรณี
ศึกษา กษา
ประชากร/ กลุ่มตัวอย่ปรุ
างที
ในโครงการวิ
จัย ทุTSP
กโครงการวิ
จัยมาประยุ
ใช้กลุ่มกตัตวใอย่
างในการศึ
บริษัท XYZ จํากัด
เทคนิคการกําหนดกลุโดย
่มตัววัอย่
าง ไม่
คการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00
ชรพล
วงศปจรากฏเทคนิ
ันทร
รองลงมา ได้แก่ ใช้สูตรคําการปรั
นวณบปรุ
คิดงเป็
นร้อยละ 30.00
กระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ษา : บริ
ษัทวXYZ
จํากัด
เทคนิคการเลือยานยนต
กตัวอย่ากรณี
ง ใช้ศกึการเลื
อกตั
อย่างแบบเจาะจงมากที
่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา ได้แก่
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบอย่างง่าย คิดเป็นร้อยละ 20.00
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
รูปแบบของการวิ
นการวิ
จังหวัจดัยจัเป็
นทบุ
รี จัยและพัฒนามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ การวิจัยเชิงสํารวจ
คิดเป็นร้อยละ 30.00 และการวิโดย
จัยเชิชวนพบ
งทดลองและการวิ
เอี่ยวสานุรักษ จัยแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 10.00
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริดหโดยการสั
ารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน
อําเภอพระนครศรี
ธยา 50.00 รองลงมา ได้แก่ มี
กรอบแนวคิดในการวิ
จัย มีกรอบแนวคิ
งเคราะห์
มากที
่สุด คิดเป็นร้ออยุยละ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
กรอบแนวคิดโดยใช้ทฤษฎีของคนอื่น คิดเป็นร้อยละ 40.00 และไม่ปรากฏกรอบแนวคิด คิดเป็นร้อยละ 10.00
ตต ไตแสง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจโดยัยเป็แสงจิ
นแบบผสมผสานมากที
่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา ได้แก่ แบบสอบถาม คิด
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เป็นร้อยละ 10.00
โดย อุบล ไมพุม
การหาคุณภาพของเครื
่องมือ มีจํานวน
โครงการ
ณาภาพด้
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลต7อความต
องการซื้อสิทีน่หคาาคุในร
นคาปลีากนความเที
: กรณีศึกษา่ยงตรง รองลงมา ได้แก่ หา
3 โครงการ
าอํานาจจําแนกและค่าความยากง่าย จํานวน 1 โครงการ
คุณภาพด้านความเชื่อมั่นราจํนาซีนวน
พีเฟรชมาร
ท ในกรุงและหาค่
เทพมหานคร
โดย ใช้
อัญทชลี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ั้งสถิเยาวราช
ติเชิงบรรยายและสถิติอ้างอิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา ได้แก่
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
องการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ใช้สถิติเชิงบรรยายเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ ข10.00
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ผลการวิจัยเป็นจัไปตามสมมติ
งหวัดสุรินทร ฐานที่ตั้งไว้ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ในขณะที่ไม่ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย
ร้อยละ 40.00
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
โครงการ การพักลยุ
ฒนาศั
กยภาพครู
ามมาตรฐานการปฏิ
บัติงสานของคุ
รุสภาที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของครู
ทธการตลาดค
าปลีตกของชุ
มชนทาน้ําสามเสน เขตดุ
ติ กรุงเทพมหานคร
ธันย ชัยทร ้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กรณีศึกษาสภาพและปัญหา
ประถมในสถานศึกษา สังกัดสําโดย
นักงานเขตพื

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิการวิ
ราชรั
งสฤษฏิ
์ สามารถใช้
เป็นนแนวทางในการพั
ระดับประถมศึกษาให้เหมาะสม
เคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
ทําสวนสละ ในจังหวัฒดนาศั
จันทบุกรยภาพครู
ี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ในมาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
โครงการ การวิจัยและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในท้องถิ่น จากกระบวนการวิจัย นักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติต่อวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนที่ร่วมในโครงการ
โครงการ การศึ ก ษาความพร้ อ มของโรงเรี ย นและผู้ป กครองต่ อ การใช้อุ ป กรณ์ Tablet ในโรงเรี ยนระดั บ
ประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม สําหรับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
โครงการ กิจกรรมการอ่านเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและสามารถใช้เป็นแนวกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
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ญ ร(ตณาการ
อ) สาระการเรียนรู้อาเซียน สามารถนํา
โครงการ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิสารบั
่นแบบบู
PROCEEDINGS
ผลการวิจัยไปขยายผลเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึ
กษางจากการประชุ
รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
รําไพพรรณีงสื
ครบอ113
โครงการ การพับทความวิ
ฒนาสมรรถนะในการผลิ
ตและการใช้
ประโยชน์
จาากหนั
อิเล็ป กทรอนิกส์ โดยใช้เครือข่าหน
ยการ
จัย (ภาคบรรยาย)
า
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
วิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยทําให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและผลิตหนังสือ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดการเรี
กรณียศนรู
ึกษา้มากขึ
บริษัท้นรวมทั
NN&KY้งเกิ
จําดกัการพั
ด ฒนาเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัย่ ไและนวั
ตกรรม อิ น เตอร์ เน็ ต ของนั ก เรี ย น
โครงการ การวิ จั ย และพั ฒ นาการป้
พฤติ ก รรมที
ม่ เ หมาะสมจากการใช้
โดย พิชญอณงกั
ี ตีรนณากรณ
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหน
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
เพืกษาเพิ
่อคขัการกํ
นประเทศไทย
ชั้นประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยเทคนิ
ากับ่อตนเอง
จากโครงการวิ
จัยานีแปรรู
้ทําให้ป เกิดการพัฒนาผู้เรียนที่เป็น
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
โดย พศวัต สุขสบาย
โครงการ การพัฒนารูปแบบการวิ
จัยในชั
้นเรีตยวัภันนเพื
ดาแปรรู
การความรู
้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
ณที่ ฑ19เห็่อ-ดการจั
20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิรอํิรําาไพพรรณ
รติฯด(อาคาร
( ฉะเชิ
่อการจั
จําณหนหอประชุ
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมาพระเกี
ตํจัาบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
งหวัดจันทบุรี จัยทําให้ครู และ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดลาดบัวเพืขาว
ตําดบลหั
วาไทร
เภอบางคล้
งยหวั
งเทราง จัจากผลการวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วมและ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
กษาของสถานศึกษา
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โครงการ การพัฒนาการอ่าน เขีโดย
ยนของเด็
บัลลังก กสันปฐมวั
ทัด ยโดยการจัดประสบการณ์การสอนภาษาแบบธรรมชาติ
จากกผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่
งเสริมพัฒงนาการด้
าน การเขี
นให้ศกึกับษาเด็กในกลุ่มเป้าหมาย
การปรับปรุงเสนทางการขนส
โดยใช TSPานทั
และกษะการอ่
VRPTW มาประยุ
กตใชยกรณี
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
โครงการการวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดย วัชรพล วงศกจษาขั
ันทร ้นพื้นฐาน จากผลการวิจัยสามารถใช้พัฒนาทักษะนักเรียน
สําหรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด

โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
อภิปรายผลการวิจัย
จังหวัดจันทบุรี
อภิปรายผลการวิจัย นําเสนอ 3โดยตอน
ดังนี้ เอี่ยวสานุรักษ
ชวนพบ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ
FRMU ปี 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มี
โดย แสงจิตต ไตแสง
จํานวน 10 โครงการ ได้ทําการเผยแพร่
ผลงานในปี 2558 จํานวน 2 โครงการ และยังไม่ได้ทําการเผยแพร่ จํานวน 8
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โครงการ โดยโครงการที่ได้ทําการเผยแพร่
โดยนํอุาบเสนอเวที
ล ไมพุม สัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จํานวน 1 และ
นําเสนอเวทีสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิ
จัย ระดั่มบีผนานาชาติ
ํานวน้อสิ1นคโครงการ
ทั้งกนี: ้อกรณี
าจเป็
นเพราะปัจจัยหลาย
การสื่อสารทางการตลาดที
ลตอความตอจงการซื
า ในรานคาปลี
ศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมาร
เทพมหานคร
อย่าง เช่น อาจารย์มีภาระงานสอนและงานด้
านอืท ่นในกรุ
ๆ งมาก
ทําให้ไม่มีเวลา ขาดแรงจูงใจในการนําเสนอผลงานวิจัย เป็น
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ต้น
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
จํานวนนักวิจัยต่อโครงการวิ
จัย จํานวนนักวิจัย 1 คน มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จํานวนนักวิจัย 2 คน ทั้งนี้อาจ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
เป็นเพราะอาจารย์มีเวลาว่างไม่ตรงกั
น ดจึสุงรทํินาทรให้ขาดการติดต่อประสานงาน แต่อันที่จริงแล้วการทํางานวิจัยหากทําร่วมกัน
จังหวั
เป็นทีมจะทําให้เกิดการสร้างเครือข่าย ช่วโดย
ยกัโสภิ
นคิตดตาช่วประพฤทธิ
ยกันทําพช่งษวยกันวางแผน ทําให้เกิดประสบการณ์การทําวิจัยร่วมกัน
ทธการตลาดค
าปลีกฒของชุ
ชนทาน้ทํายาลั
สามเสน
เขตดุฏสราชนคริ
ติ กรุงเทพมหานคร
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันกลยุ
สถาบั
นวิจัยและพั
นา มมหาวิ
ยราชภั
นทร์ ได้กําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับ
การขอทุนสนับสนุนจากโครงการ FRMU โดย
ว่า ผูธัน้ขยอทุชัยนทรจะต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างน้อย 3 คน ซึ่งน่าจะทําให้เกิดผลดี

สําหรับการขอทุนในปีต่อ ๆ ไป การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 2 วิธีดําเนินการวิจัย โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ประชากร/ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปี 2555 ทุกโครงการใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ทั้งนี้
เนื่องจากการใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทําให้ประหยัดทรัพยากรด้านบุคคล เวลา งบประมาณ ทําให้งานวิจัยเสร็จตาม
กําหนดเวลาแต่ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จะต้องมีความเป็นตัวแทนของประชากร โครงการวิจัยปี 2555 ส่วนมากไม่ปรากฏ
เทคนิคการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการวิจัยแต่ละประเภท แต่ถึงอย่างไรประเด็นนี้
หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงเหตุผลว่านักวิจัยมีเหตุผลอย่างไรที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก็คงเป็น
การดี งานวิจัยที่ได้รับทุนส่วนมากใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการวิจัยที่
นักวิจัยใช้ศึกษาในครั้งนั้น การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นซึ่งการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบนี้ ผู้ตัดสินใจคือนักวิจัยเอง ซึ่งทําให้เกิดความลําเอียง (Bias) กับผลการวิจัย ซึ่งจะทําให้มีความเที่ยงตรง
ภายนอกต่ํา และไม่มีสถิติตัวใดเข้ามาจัดการกับความแปรปรวนได้
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Abstract

The research objectives were 1) to develop a living museum for creative and tourism and
2) to propose a plan for creative learning and tourism of Talechubsorn Sub-district, Muang Lopburi
District, Lopburi Province. This research and development (R&D) process was divided into three phases
as follows. 1) Regarding studying the contexts and cultural capital of Talechubsorn Sub-district, field
research methodology was applied by in-depth interview, non-participatory observation, and focus
group discussion. Data was analyzed using a content analysis method. 2) Regarding developing a living
museum for creative learning and tourism, participatory action research methodology was applied by
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ถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
โดย อุบล ไมพุม
ความหลากหลายทางธรรมชาติ
ด้วย โดยมักจัด่มนํีผลต
าเสนอในรู
ปแบบของข้
อมูาลนคความรู
ละกิศจึกษา
กรรมที่ชุมนุมยังดําเนินการอยู่ใน
การสื่อสารทางการตลาดที
อความตองการซื
้อสินคา ในร
าปลีก:้แกรณี
ปัจจุบัน ที่ผู้ชมสามารถเรีรายนนรูซีพ้ ีเสัฟรชมาร
มผัส จัทบในกรุ
ต้องได้
เพื่อให้ได้เรียนรู้และทําความเข้าใจได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์
งเทพมหานคร
ชลี เยาวราช
ต่อกระบวนการเรียนรู้และการธํโดย
ารงรัอัญกษาวั
ฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนและของชาติอย่างยิ่ง ความสําเร็จของพิพิธภัณฑ์
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํา่งนาอิ
นทรียดว้แยวิละวั
ธปี ลูฒ
กขนธรรมของท้
าวตนเดี่ยวและ องถิ่น และสร้างความร่วมมือให้
มีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่กับว่ามีการศึกษารวบรวมสั
สมความรู
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
เป็นการดําเนินการโดยคนในท้
องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551)
จังหวัดสุรินทร
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
(creative
learning)
โดย โสภิ
ตตา ประพฤทธิ
พงษ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดและจินตนาการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใกลยุ
นศาสตร์
ต่างๆ าไปสู
วามเจริ
งคม โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ทธการตลาดค
ปลีก่คของชุ
มชนทญ
าน้งอกงามของบุ
ําสามเสน เขตดุสตคิ คลและสั
กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย วิชัทยทร
ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ยาศาสตร์ อันเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานเพื่อ เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม

เข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ ม และเข้
ใจธรรมชาติ
องการเปลีนทํ่ ยานแปลงที
ด ขึด้จันนในปั
การวิาเคราะห
ทางการเงินขของการลงทุ
สวนสละ ในจั่ เ กิงหวั
ทบุรี จ จุ บั น และที่ จ ะเป็ น ไปในอนาคต ดั ง นั้ น
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ผู้เกี่ยวข้องจึงจําเป็นส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่นําสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2546)
การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) เป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวที่เน้น
การที่นักท่องเที่ยวมีปฏิสัมพันธ์และร่วมในกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิต บริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นการสร้าง
ความรักและความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชน ช่วยยกระดับความคิดและจิตใจของนักท่องเที่ยวและ
ผู้คนในชุมชน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2555)
ตํา บลทะเลชุ บ ศร อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี เป็ น ตํ า บลที่ อ ยู่ ติด กั บ ตั ว เมื อ งลพบุ รี มีป ระวั ติ ค วามเป็ น มาที่
เกี่ยวเนื่องกับตํานานการสร้างเมืองลพบุรี มีความสําคัญในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) เป็นที่ตั้งของ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)
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สถานที่ ร าชการ หน่ ว ยทหาร สถานศึ ก ษา สนามกี ฬ าPROCEEDINGS
สวนสั ต ว์ แหล่ ง ธุ ร กิ จ โบราณสถานและสถานที่ สํ า คั ญ ใน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ประวัติศาสตร์ และที่สําคัญ บทความวิ
คือ ตําบลทะเลชุ
บเนืศรนี
้มีคําขวัญประจําตําบลซึ่งแสดงถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์และภู
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนมาิ
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
ปัญญาของจังหวัดลพบุรี กล่าวคือ “ดินแดนแห่งดินสอพองลือชื่อ ผลิตภัณฑ์นามระบือเครื่องทองเหลือง งานฝีมือลือเลื่อง
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคาในล็อาคจกัาบยการที
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
:
หัตถกรรมไม้กวาด แหล่งประวัติศาสตร์
พระที่นั่งเย็น” และเมื่อบผนวกเข้
่ตําบลทะเลชุ
บศรอยู
่ใกล้กับแหล่ง
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดลพบุรี (เช่น พระปรางค์
สามยอด
ศาลพระกาฬ
เป็นต้นต)กรรม
แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก ขาดการ
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
เชื่อมโยงระดับท้องถิ่นและชุมชนให้สแนวทางการศึ
อดคล้องกักบษาเพิ
จุดเด่่มชนองทางการจั
เอกลักษณ์
และศักยภาพเชิ
งพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถเรียง
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นประเทศไทย
ร้อยเรื่องราว เชื่อมโยงเป็นกิจกรรมการท่
องเที
และคณะ
เสนอว่
ของโรงเรี
ยนบ่ยาวใหม่
นโปงน้ๆํารอทีน่นตํ่าาสนใจ
บลโปงน้ซึํา่งรกาสั
อน อํกาเภอโป
งน้ํารอ(2557)
น จังหวัดจัได้นทบุ
รี ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริ
การท่
่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ควรประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์
โดยมพศวั
ต สุอขงเที
สบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
งการของผู
บริโภค
วั
น
ธันงวาคม
2560
สําคัญ คือ การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่
เสริ
มการท่
องเที่ยอวเพื
่อเศรษฐกิ
จเชิงสร้างสรรค์ และ
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
รี
นวยความสะดวกให้
การสร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และอํามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัเงกิหวัดดการพั
จันทบุรี ฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิกรอบแนวคิ
งสร้างสรรค์
งนั้น เพื่อให้อตปากอิ
ํา บลทะเลชุ
ตําบลเมื
อง จังหวัดลพบุรี สามารถ
ดการสืดั่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิกบสศร
(eWOM)
กับผลประกอบการ
จัด การเรีย นรู้แ ละการท่อ งเที่ย วเชิของธุ
ง สร้รากิงสรรค์
สู่เ ศรษฐกิการโรงแรมในประเทศไทย
จ ชุม ชนบนฐานทุน ทางวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
จคาปลีกประเภทบริ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
อย่ า งเป็ น ระบบและยั่ ง ยื น โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ลพบุ รี ประจํ า ปี 2557-2560
ปรุงเสนยทางการขนส
TSP และ VRPTW
มาประยุกบตมหาวิ
ใช กรณีทศยาลั
ึกษายเทพสตรีในฐานะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่การปรั
ยวเพื่อบการเรี
นรู้เพิ่มมูลงโดยใช
ค่าทางเศรษฐกิ
จ ประกอบกั
บริษัท XYZ จํากัด
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรทํ
าหน้
ป็นหน่วยงานทางวิชาการโดยร่วมมือกับชุมชน/ท้องถิ่นอย่าง
โดย วัชรพล
วงศาจทีัน่เทร
ใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะทําให้ชุมชน/ท้การปรั
องถิบ่นปรุเกิงกระบวนการเพื
ดความรู้/เกิ่อดลดความผิ
เจตคติทดี่ดพลาดในการตรวจนั
ี/มีทักษะและสามารถอนุ
รักษ์ตแโคมไฟ
ละสืบทอดทุนทาง
บสินคาประเภทผลิ
กรณีศึกษา :่งบริ
ัท XYZ ทจําุนกัทางวั
ด ฒนธรรมของตําบลทะเลชุบศรเป็นฐานแล้ว ยัง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่ายานยนต
งเป็นระบบและยั
ยืนษโดยใช้
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
จะก่อให้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง (interactive learning through action) ที่จะสามารถถ่ายโยง
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ประสบการณ์การเรียนรู้นี้ ไปใช้ในการแก้
ปัญหา/พัฒนาในเรื่องอื่นๆ จนสามารถสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้
จังหวัดจันทบุรี

โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์การวิจัย
โดย แสงจินตทางวั
ต ไตแฒ
สงนธรรมตํา บลทะเลชุ บ ศร อําเภอเมือง จั ง หวั ด ลพบุ รี
1. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
2. เพื่อจัดทําแผนส่งเสริมการเรียนรู้แ ละการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตํา บลทะเลชุบ ศร อําเภอเมือง จัง หวัด
โดย อุบล ไมพุม
ลพบุรี
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ่ เ น้เคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียสด่ ววนร่
ยวิธวปี ลูมกขโดยดํ
าวตนเดีา่ยเนิ
วและ
เป็น การวิจ ัย และพัฒ นาที
น การวิ
จ ัย เชิง ปฏิขบองการทํ
ัต ิก ารแบบมี
น การวิจ ัย 3 ระยะ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ต่อเนื่องกัน โดยในแต่ละระยะมีวิธีดําเนินการโดยสังเขป ดังนี้
จังหวัดสุรินทร
1. การศึกษาบริบทและทุนทางวัโดย
ฒนธรรมตํ
าบลทะเลชุ
โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษบ ศร อํา เภอเมื อ งลพบุ รี จั ง หวั ด ลพบุ รี
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพที
กต์ใช้วาิจปลี
ัยภาคสนาม
2 กลุ่ม สําคัญ คือ 1) ผู้ทรง
กลยุ่ปทระยุ
ธการตลาดค
กของชุมชนทประชากรประกอบด้
าน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุวงยเทพมหานคร
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน 16 คน และ
โดย ธัน2)ย ปราชญ์
ชัยทร /ผู้รู้ชาวบ้าน/ผู้นําท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)

จํานวน 20 คน ศึกษาบริบทและทุนทางวั
นธรรมของตํ
บลทะเลชุนบทํศร
โดยการสํ
ารวจชุ
มชน
การวิฒ
เคราะห
ทางการเงิานของการลงทุ
าสวนสละ
ในจังหวั
ดจันทบุ
รี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
นร่วดวงรั
ม และวิ
เคราะห์
การประชุมกลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วโดย
ตน สวั
สดิ์มงคลข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้างข้อสรุป
2. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ใช้การวิจัยและพัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยการใช้ประชุมกลุ่มเฉพาะจาก
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประสานพลังซึ่งกันและกันของไตรพลังเพื่อการพัฒนา ได้แก่ 1) พลังปัญญา
(อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม 3 คน) 2) พลังความร่วมมือ (อบต. ทะเลชุบ ศร กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม
อาชีพ สภาวัฒนธรรมตําบล รวม 16 คน) และ 3) พลังสนับสนุน/นโยบาย (พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด กศน.
การท่องเที่ยวภาค 7 และสื่อมวลชน รวม 5 คน) พัฒ นาพิพิธ ภัณ ฑ์มีชีวิต โดยนําบริบทและทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น
ของตํา บลทะเลชุบ ศร และสามารถเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยใช้วงจรคุณภาพของ
Deming กล่าวคือ P-ร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน C-ร่วมกันกํากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการ

200

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

4

ปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนําผลของการประเมิ
นสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น และวิเคราะห์
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาแบบสร้
างข้อสรุป
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
มวิช้แาการระดั
บชาติอมหาวิ
ยราชภั
ฏกลุามงสรรค์
ศรีอยุธยา ครั
่8
3. การจัดทําแผนพัฒนาการเรียนรู
ละการท่
งเทีทยาลั
่ยวเชิ
งสร้
ตํา้งทีบลทะเลชุ
บ ศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ลพบุรี
ศึกษา
บริษัท NN&KY
จํจาัยกัดเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยใช้ก ารประชุ ม เชิ ง สร้ า งสรรค์
ใช้การวิจัยกรณี
และพั
ฒ“การพั
นาโดยใช้
การพัฒการวิ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
(FSC) จากผู้มีส่วนได้เสียแนวทางการศึ
เพื่อประสานพลั
ง
ซึ
ง
่
กั
น
และกั
น
ของไตรพลังเพืด่อนางฟ
การพั
ฒนา (กลุ่มเดียวกับในระยะ 2) โดยร่วมกัน
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
าแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
จั ดทํ าแผนพั ฒนาการเรี ยของโรงเรี
นรู้ และการท่
งสร้ างน้งสรรค์
ยนบานโปองงเที
น้ํารอ่ ยนวเชิ
ตําบลโป
ํารอน อําทดลองจั
เภอโปงน้ํารดอนกิ จจังกรรมการเรี
หวัดจันทบุรี ย นรู้ แ ละการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง
สร้า งสรรค์บ นฐานทุน ทางวัฒ นธรรมตํ
โดย พศวัตาสุบลทะเลชุ
ขสบาย บ ศร ในแหล่งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต ของตํา บลทะเลชุ บ ศร และผู้มีส่วน
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
าแปรรู
บริโภค ่จะนําไปบรรจุไว้ในแผนการ
19เห็-ด20นางฟ
ธัด
นวาคม
2560ป ตามความต
สําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรีตยวัภันนณที่ ฑและจั
การความรู
้ (KM) องการของผู
และหาทางที
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุ
รี อสรุป
ดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป และวิ
คราะห์
มูลโดยการวิ
เนื้อหาแบบสร้
างข้
มหาวิทเยาลั
ยราชภัฏข
รํา้อ
ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุเคราะห์
รี

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ผลการวิจัย
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ลลังกงเขป
สันทัดดังนี้
ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปโดยได้บัโดยสั
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐาน
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทุทรน ทางวั ฒ นธรรมตํา บลทะเลชุบ ศร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา 1.
: บริแหล่
ษัท XYZ
จํากัตดิศาสตร์ที่ภาคภูมิใจ
งประวั
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
1)ดสิพระที
่นั่งเย็
พฤติกรรมการซื้อและการตั
นใจของผู
ซื้อนที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
2) แหล่งปลูกน้อยหน่าต้นแรกบนแผ่นดินไทย
ผลการศึกษาบริจับงหวัท ดจันทบุรี
และทุนทางวัฒนธรรม โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ตําบลทะเลชุบจัศร
งหวัดพระนครศรีอยุธ2.ยาภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรม
ผลการจัดทํา
โดย แสงจิตต ไตแ1)สงดินสอพองลือชื่อ
แผนพัฒนาการเรียนรู้
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
1. ประวัติความเป็นมาและบริบท
และการท่องเที่ยว
2) ผลิตภัณฑ์นามระบือเครื่องทองเหลือง
โดย อุบล ไมพุม
2. วิถีชีวิต วัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์
3) หัตถกรรมไม้กวาด
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
และภูมิปัญญาที่เป็นรอัาตนลัซีกพษณ์
ตําบลทะเลชุบศร
ีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
3. ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้าน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
(ไข่มเของกลุ
ค็มดินมสอพอง)
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิ
เกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1. ผลการศึกษาบริ
บทและทุนทางวัฒนธรรมของตําบลทะเลชุบศร
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ตําบลทะเลชุบศรโดยอําธัเภอเมื
อง จังหวัดลพบุรี มีที่มาตามตํานานย้อนไปถึงสมัยที่พระรามปราบทศกัณฐ์ได้
นย ชัยทร

สําเร็จจึงได้ปูนบําเหน็จรางวั
หนุมทานเหาะตามศรที
่พระองค์
แผลงไป
ซึ่งดศรมาตกยั
การวิลให้
เคราะห
างการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจังหวั
จันทบุรี งทุ่งพรหมมาสตร์ทําให้แผ่นดินลุกเป็น
ไฟจึงสุกกลายเป็นสีขาว ซึ่งหลงเหลื
อเป็ตนนเอกลั
โดย ดวงรั
สวัสกดิ์มษณ์
งคลทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ทะเลชุบศร เรียกว่า ดินสอพอง สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชได้มีการนําน้ําจากทะเลชุบศรไปใช้ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยน้ําถูกส่งด้วยท่อน้ําดินเผาเข้าไปใช้
ในพระราชวัง จึงนับเป็นระบบประปาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และยังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่
นั่งเย็น) ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อทรงสําราญพระราชอิริยาบถ และยังเป็น
สถานที่มีความสําคัญทางดาราศาสตร์ ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงกล้องโทรทรรศน์ทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็ม
ดวง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 และทอดพระเนตร สุริยุปราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วมกับคณะทูตและ
บาทหลวงจากประเทศฝรั่งเศสที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี ซึ่งถือเป็นการศึกษาดาราศาสตร์ครั้งแรกใน
ประเทศไทย ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ตําบลทะเลชุบศรเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ หน่วยทหาร สถานศึกษา สนามกีฬา
สวนสัตว์ แหล่งธุรกิจ โบราณสถานและสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์ และที่สําคัญ คือ ตําบลทะเลชุบศรนี้มีคําขวัญ
ประจําตําบลซึ่งแสดงถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของจังหวัดลพบุรี
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2. ผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เป็นการนําทุนPROCEEDINGS
ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้และการท่องเที่ยว
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เชิงสร้างสรรค์ ได้ 6 แห่ง จํบทความวิ
าแนกตามทุจนัยทางวั
ฒนธรรมได้ดังนี้
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ชาการระดับชาติ
2.1 ตําบลทะเลชุบศร: ดินแดนแห่งดิมนวิสอพองลื
อชืมหาวิ
่อ ทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
าในล็อคจ
สินคงาเดี
ประเภทช็
อคโกแลต : แหล่งผลิตอยู่ที่
ลพบุรีได้ชื่อว่าการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
เป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มบีคสิุณนคภาพดี
ที่สาุยดแห่
ยวในประเทศไทย
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
หมู่บ้านหินสองก้อน (ริมคลองชลประทาน-บริ
เวณสะพาน
6) หมู่ 4จตํัยาและนวั
บลทะเลชุตบกรรม
ศร เป็นหมู่บ้านที่มีการทําดินสอพองกัน
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แทบทุกครัวเรือน
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขัอ่มอยู
บชเคลื
่อจันประเทศไทย
ภูมิปัญญาการผลิ
ต
ดิ
น
สอพองถื
่
ค
่
ู
ก
ั
บ
ง
หวั
ด
ลพบุ
ร
ี
ม
าช้
า
นาน
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารสมควรที
อน จังหวัด่จจัะเห็
นทบุนรคุี ณค่าความสําคัญและ
ช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง เพื่อให้ลูกหลานได้
สอยประโยชน์
โดยใช้พศวั
ต สุขสบาย ได้อย่างเต็มที่และเหมาะสม โดยเฉพาะการใช้เป็นสมุนไพรและ
แนวทางในการพั
ฒ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
นํามาสร้างความสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ

มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ลตอ่อความต
องการซื
2.2 ตําบลทะเลชุบศร: ผลิตภัณฑ์นามระบื่มอีผเครื
งทองเหลื
อง้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
การหล่อทองเหลื
องบ้าโดย
นท่อัาญกระยาง
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จะเริ่มตั้งแต่เมื่อไรไม่
ชลี เยาวราช
มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด แต่มีชื่อเสีการวิ
ยง เป็
นที่ยทอมรั
บในฝีมือขทีองการทํ
่ประณีานาอิ
ต สวยงาม
มีคุณค่าด้วยอัตลักษณ์
เคราะห
างเศรษฐศาสตร
นทรียดวยวิและคงทนถาวร
ธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอิน้นทรีชุยมแชนบ้
บบดั้งาเดินท่
ม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอมอํิปาเภอปราสาท
เฉพาะ ทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ
ากระยางได้
เรียนรู้และสืตํบาทอดภู
ัญญาการหล่อทองเหลือง
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
แบบภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)

6

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิ
ดการสื
สารแบบปากต
ล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2.3 ตําบลทะเลชุ
บศร:
ดิน่อแดนแห่
งไข่เค็อปากอิ
มดินเสอพอง
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ด้วยความที่ลพบุรีเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไข่เค็มดินสอพองต้น
โดย บัลลังก สันทัด
ตํารับแสนอร่อยนั้นเกิดขึการปรั
้นเมื่อบปรุ
ปี งพ.ศ.
2522 มีงโดยใช
ชื่อว่าTSP
“ไข่และ
เค็มVRPTW
ดินสอพองแม่
เสนทางการขนส
มาประยุกบต้าใชนทหารพลร่
กรณีศึกษา ม” หรือ “ไข่เค็มแม่บ้านพัน
ปจว.” ผลิตโดยชมรมแม่
บริบษัท้านกองพั
XYZ จํากันดปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หรือรู้จักกันดีในชื่อว่าชมรม
ชรพล
วงศจันทร นไข่เป็ดไล่ทุ่งจากอําเภอบ้านหมี่ นํามาจุ่มหรือชุบในโคลนเหนียวสีเทา
แม่บ้านพัน ปจว. เลือกใช้แต่ไข่โดย
เป็ดวัใหม่
สดฟองโตเป็
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาวประเภทผลิ
ตโคมไฟ ่วฟองจุดเด่นของไข่เค็ม
อมขาวที่ทําจากดินสอพองผสมเกลือทะเลป่นและน้
ํา จากนั
้นนําไปคลึงกลบด้
ยขี้เถ้าแกลบจนทั
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ดินสอพองคือจะไม่เค็มมาก ไข่โดย
ขาวนิ
่ม ไข่แดงมันเยิ้ม รสชาติมันๆ อร่อย ซึ่งคุณชายถนัดศรี ได้มอบใบรับรองความอร่อย
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ไว้ตั้งแต่ปี 2533
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

2.4 ตําบลทะเลชุบศร: งานฝีมือลือเลื่องหัตถกรรมไม้กวาด
บ้านสะพานอิฐ หมู่ 3 ตําบลทะเลชุบศรมีการทําไม้กวาดทางมะพร้าวกันมาก (ราว 40 บ้าน) ถือเป็น
แหล่งผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี
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PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)

7

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2.5 ตําบลทะเลชุบศร: แหล่โดย
งประวั
พศวัตติศสุาสตร์
ขสบายพระที่นั่งเย็น
ฒนาผลิ
ตวัภันณที่่นฑ19ั่งเห็เย็
าอแปรรู
ป ตามความต
ปัจจุบันพระที่นแนวทางในการพั
ั่งไกรสรสีหราช
(พระที
นธัหรื
ตํ2560
าหนั
กทะเลชุบองการของผู
ศร) ตั้งอยูบริ่ทโภค
ี่ตําบลทะเลชุบศร ห่าง
-ด20นางฟ
นวาคม
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุรี
จากตัวเมืองลพบุรีประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพปัจจุมหาวิ
บันทคงเหลื
าแพง จัผนั
ยาลัยราชภัอ
ฏรํกํ
าไพพรรณี
งหวัดงจันและสั
ทบุรี นดินปรากฏอยู่ เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวมี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ผังเป็นทรงจตุรมุข ตรงมุขหน้ามีมุขกรอบแนวคิ
เด็จยื่นออกมาและมี
สีหบัญชรกลางมุขเด็จ สําหรับสมเด็จพระนารายณ์ฯ เสด็จออกซุ้ม
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
หน้ า ต่ า งและซุ้ ม ประตู ทํ า เป็ น ซุ้ มของธุ
เรื อ นแก้
เป็กนประเภทบริ
แบบแผนที
่ นิ ย มทํ า กั น มากในอาคารสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ฯ มี
รกิจคาวปลี
การโรงแรมในประเทศไทย
ความสําคัญในฐานะที่สมเด็จพระนารายณ์โดยฯ บัใช้ลเลัป็งกนสัสถานที
นทัด ่สํารวจจันทรุปราคา เมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2228 และ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
โดยใช
TSP และ VRPTW
ใช กรณีศึกษา ตชุดแรก ที่พระเจ้า
ทอดพระเนตรสุริยุปราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วงมกั
บบาทหลวงเยซู
อิตมาประยุ
และบุกคตคลในคณะทู
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
หลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศสส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
2.6 ตําบลทะเลชุบศร:ราแหล่
ปลูกน้อทยหน่
นแรกบนแผ่นดินไทย
น ซีพงีเฟรชมาร
ในกรุางต้เทพมหานคร
ชลีถเยาวราช
น้อยหน่าเป็นไม้ผลเมืโดย
องร้อัอญนมี
ิ่นกําเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา การนํามาปลูกในประเทศไทย
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรี่อยชาวโปรตุ
ดวยวิธปี ลูกเขกสเดิ
าวตนเดี
วและ ดต่อค้าขายกับกรุง
สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสหรือชาวอังกฤษเป็นผู้ที่นําเข้ามาในประเทศไทยเมื
น่ยทางมาติ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ศรีอยุธยาได้นําเมล็ดพันธุ์น้อยหน่ามาด้
จังหวัวดยสุรและเมื
ินทร ่อเดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เมืองลพบุรีได้เฝ้าฯ ที่พระ
ที่นั่งไกรสรสีหราช จนได้มีการเพาะพันธ์แโดย
ละปลู
น้อประพฤทธิ
ยหน่าต้นพแรกบนแผ่
นดินไทยขึ้นที่ตําบลทะเลชุบศรนี้ คือน้อยหน่า
โสภิตกตา
งษ
พันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของลพบุรีใกลยุ
นอดีทธตการตลาดค
คือ น้อยหน่
พระที
่นั่งาเย็น้ํานสามเสน
หรือน้อเขตดุ
ยหน่สติ าพระนารายณ์
าปลีกาของชุ
มชนท
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นน้อยหน่าฝ้ายหรือ
ธันยรอบทะเลชุ
ชัยทร
น้อยหน่าเนื้อ ต่อมาแพร่กระจายไปยังพื้นทีโดย
่ต่างๆ
บศร เช่น บ้านน้ําจั้น เป็นต้น
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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3. ผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
้และการท่อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์บ นฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเส
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ชุบศร ดังนี้ บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
หนา
และงานประชุดมการเรี
วิชาการระดั
บชาติ้แมหาวิ
ทยาลัยราชภั
ฏกลุม่ ศรี
อยุธยางครั
3.1 การจัดทําแผนการจั
ยนรู
ละการท่
องเที
ยวเชิ
สร้้งที่ า8 งสรรค์บ นฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
เสชุบศร โดย
ศึกษาไว้บริ
NN&KY
ากัด่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี
3.1.1กรณีบรรจุ
เป็ษนัทแหล่
อจํงเที
“การพั
การพั
ฒงท่นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
3.1.2แนวทางการศึ
สํารวจและจั
ด
ทํ
า
เส้
น
ทางท่
อ
งเที่ยวต่อเนื่อดงจากพระปรางค์
สามยอดและศาลพระกาฬ โดยใช้
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
นางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
รถรางเดินทางต่อไปยังแหล่
งทําไข่
เค็ามนโป
ดินงสอพอง
น ปจว.)
ของโรงเรี
ยนบ
น้ํารอน ตํา(พั
บลโป
งน้ํารอน(1อํากม.)
เภอโปแหล่
งน้ํารองนหล่จังอหวัทองเหลื
ดจันทบุรอี งบ้านท่ากระยาง (1 กม.) แหล่ง
ผลิตไม้กวาดบ้านสะพานอิฐ (1โดย
กม.)พศวัแหล่
ตดินสอพองบ้านหินสองก้อนและศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดลพบุรี
ต สุงขผลิ
สบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ป ตามความต
องการของผู
วั
19เห็-ด20นางฟ
(1 กม.) พระที่นั่งเย็นและแหล่งปลูกน้อยหน่า (1นณที่ ฑกม.)
ซึธัน่งวาคม
สําาแปรรู
นั2560
กงานการท่
องเที
่ยวภาค บ7ริโรัภคบเป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงาน
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุรี
3.1.3 เมื่อวันที่ 2 ตุมหาวิ
ลาคม
ผู้ว่าราชการจั
ทยาลัย2559
ราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุงรี หวัดลพบุรี และผู้เกี่ยวข้องได้ไปเรียนรู้และเยี่ยมชม
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สวนน้อยหน่าของคุณมานิ
กา พันดธุการสื
์ยฤทธิ่อสารแบบปากต
์ ที่หมู่ 8 บ้าอนพระที
ั่งเย็กนส ซึ(eWOM)
่งเป็นพักันบธุผลประกอบการ
์ดั้งเดิม ซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็น
กรอบแนวคิ
ปากอิเล็ก่น
ทรอนิ
“น้อยหน่าที่หวานอร่อยทีของธุ
่สุดในประเทศไทย”
ความเห็นร่วมกันว่า
รกิจคาปลีกประเภทบริและมี
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทําสวนได้ขยายการปลูกน้อยหน่าพันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกอยู่ที่
การปรั
งโดยใช
VRPTW มาประยุ
กตใชงหวั
กรณีดศลพบุ
ึกษา รี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
หมู่ 8 บ้านพระที่นั่งเย็น ให้เต็บมปรุ
พื้นงเสทีน่เพืทางการขนส
่อเป็นผลไม้
ประจํTSPาตํและ
าบลทะเลชุ
บศรและจั
บริษัท XYZ จํากัด
จัดทําโครงการ
โดย วัชรพล วงศจันทร

การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิ
ใหมกับการบริ
2) เตรียตมการจั
ดงานโภคของคนไทย
“วันน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น” เพื่อเป็นการสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์
โดย อุบล ไมพุม
ของ “น้อยหน่าต้นแรกบนแผ่นดินไทยที่พระที่นั่งเย็น” และเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคม (ชาวทะเลชุบศรรัก/ภาคภูมิใจ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ในท้องถิ่น) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ
จ (สร้างอาชีพละรายได้) และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
3.2 การทดลองจัโดย
ดกิอัจญกรรมการเรี
ชลี เยาวราชยนรู้และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ บ นฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะ
เสชุบศร ดังนี้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
านาอินทรียแดบบดั
เดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
3.2.1การทํ
การทดลองจั
กิจ้งกรรม
“ถนนดิ
นสอพอง” ในงานเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดสุรินทร
เมื่ อ วั นโดยที่ โสภิ
13ตตา
เมษายน
2559 อบต.ทะเลชุ บ ศร ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สภา
ประพฤทธิพงษ
วัฒนธรรมจังหวัด พร้อมทั
้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทดลองจัดกิจกรรม “ถนนดินสอพอง” ในงานเทศกาลสงกรานต์
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ร่วมงาน
ท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลองทําดินสอพอง พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสงกรานต์ของ
โดย และนั
ธันย ชักยทร

ชุมชนด้วย

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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3.2.2 การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวั
ติศาสตร์พระที่นั่งเย็น
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เมืบทความวิ
่อวันที่ 2 ตุจลัยาคม
2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกับชมรมอนุรักษ์โบราณสถานและ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
าการระดับชาติ มหาวิ
ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
โบราณวัตถุจังหวัดลพบุรี กลุ่มจิตอาสา และผู้นําในตํมวิาชบลทะเลชุ
บศรทยาลัทํยาราชภั
ความสะอาดโบราณสถานพระที
่นั่งเย็น พร้อมทั้ง
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
เรียนรู้คุณค่าและความสําคัญของพระที
่นั่งเย็นและตํานานทะเลชุบบสิศร

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังก สันทัด
3.3 การสรุป ถอดบทเรี
ยนโดยและจั
ดการความรู้ และหาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานของ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
หน่วยงาน/องค์กรต่อไป โดยเฉพาะมหาวิ
ทยาลั
บริษัท XYZ
จํากัยดราชภัฏเทพสตรีจะนําไปบูรณาการกับภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย และการบริการสังคม
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
สรุปและอภิปรายผล
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
1. ภูมิปัญญาคือพลังทางวัพฤติ
ฒนธรรม
เป็น้ออาวุ
ธสําคัดญสินเพืใจของผู
่อต่อสูซ้กื้อทีับ่มวิีตกอฤติ
จทุนนกกของธุ
นิยม ต้รอกิงบํ
รุงรากแก้วที่สําคัญนี้
กรรมการซื
และการตั
ผลิเตศรษฐกิ
ภัณฑจากต
จชุมาชน
หวัดจันทบุรี ฒนาประเทศกําลังพลิกผันจากกระแสหลักมาสู่กระแสพื้นบ้าน ทําให้คํา
ให้สมบูรณ์ แข็งแรง คงทน ซึ่งปัจจุบจัันงกระบวนการพั
เอี่ยวสานุ
รักษ ่งตนเอง” เป็นคํานิยามในกระบวนการพัฒนาปัจจุบัน ถึง
ว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
ภูมชวนพบ
ิปัญญาไทย
และการพึ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เวลาที่ต้องหวนกลับไปมองคนบางกลุจั่มงหวั
ที่ดดําพระนครศรี
รงชีวิตตามวิ
ถีชีวิตเดิมในอดีต มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีปัญหาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
อยุธยา
และสังคม นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีกลไกสํ
คัญทีต่เตอื้ไต
อต่แอสงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ แนวการจัด
โดยาแสงจิ
การศึกษาให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาด้
วยการนํ
ฒนาเป็
นหลักสูตรการเรียนการสอน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สรรพสามิ
ตใหมากมาพั
ับการบริ
โภคของคนไทย
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 และต่อเนื่องถึง ฉบับโดย
ที่ 11อุบลก็ไมเน้พนุมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอนความต
้อสิน่สคังาคมที
ในรา่เนค
ปลีกงและมี
: กรณีศดึกุลษายภาพ เป็นต้น (เสรี,
บนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็
ไทย มุอ่งงการซื
พัฒนาสู
ข้มาแข็
ฟรชมารทงในกรุ
งเทพมหานคร
2536) นอกจากการให้ความสําคัญภูรามนิปซีัญพีเญาในเชิ
นโยบายดั
งกล่าวข้างต้นแล้วภูมิปัญญายังมีความสําคัญที่เป็นเรื่องของ
โดย อัญชลี เยาวราช
คุณค่า จิตสํานึก ความรัก ความผูกพัการวิ
น ทีเคราะห
่มีการเชื
อ
่
มโยงสั
ม
พั
น
ธ์กับหลากหลายอาชีพเป็นทุนวัฒนธรรม (ประเวศ, 2541) ที่
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
สามารถเป็นจุดคานงัดกับปัญหาต่าการทํ
งๆ ทางสั
คมได้
ฒนธรรมเป็
นทุนทางจิตตํใจซึ
่งบางครั
้งการลงทุนในบางเรื่องใช้
านาอินงทรี
ยแบบดัทุ้งนเดิทางวั
ม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ
อําเภอปราสาท
สุรินทร กรอบวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อม และ
เวลาไปมากแต่ไม่ได้ใช้เงินเลย แต่เกิจัดงหวั
ขึ้นดภายใต้
โดย โสภิ
ประพฤทธิ
การเมือง การพัฒนาด้วยทุนทางวัฒนธรรมจึ
งเป็ตนตาการดํ
ารงชีพวงษ
ิตอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่าง
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
ําสามเสน
เขตดุสนติ อาหารเพื
กรุงเทพมหานคร
อ่ สุขภาพ ผักผลไม้บริโภคมากจะ
เชื่อมโยงกัน สังคมไทยมีภูมิปัญญาที่หลากหลาย เช่น อาหารไทยาน้อร่
อย และเป็
โดย ธันย ชัยทร

ลดการเป็นมะเร็งได้ การแพทย์แผนไทย ผ้าทอพื้นเมือง และศิลปหัตถกรรม สิ่งเหล่านี้คือทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่สามารถ
ทางการเงิ
นทําสวนสละกในจั
งหวัดจันทบุ
รี
นํามาพัฒนาให้เกิดผลทางเศรษฐกิการวิ
จได้ เคราะห
ซึ่งสอดคล้
องกันบของการลงทุ
ข้อค้นพบของกาสั
และคณะ
(2557)
ที่ได้ศึกษาและได้เสนอว่า
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2
ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ 1) การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน/ท้องถิ่นต่างๆ ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ 2) การสร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และอํานวยความสะดวกให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน/ท้องถิ่นต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกชุมชน/ท้องถิ่น
2. การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชน เช่น ระบบสุขภาพ การผลิต การแปรรูป จึงตอบสนอง
ทั้งครอบครัว ชุมชน และนักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ทําให้มีสุขภาพดี มีอาหารการกินที่ดี มีระบบการจัดการที่ดี ชุมชนมี
ส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน
และเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศรในครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาจาก
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สารบัญ (ตอ)

10

PROCEEDINGS
คุณค่า จิตสํานึก ความรัก ความผูกพันที่สามารถเชื
่อมโยงสัมพันธ์กับหลากหลายของอาชีพที่เป็นทุนวัฒนธรรมตําบลทะเล
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ชุบศรเอง ซึ่งสอดรั
บกับนิยจามของการท่
องเที
วเชิงสร้างสรรค์
นกระบวนทั
เนื่องในวโรกาสคล
ายวัน่ยพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจซาึ่งรําเป็
ไพพรรณี
ครบ 113 ป ศน์และทิศทางใหม่ของการท่
บทความวิ
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา องเที่ยวใน
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินไคปสู
าในล็
อคจาย สินคฒาประเภทช็
: ได้ (สุดแดน, 2555) สอดคล้อง
เคลื่อนจากความสนใจในมรดกทางวั
ฒนธรรมที่จับต้องได้
่มรดกทางวั
นธรรมทีอ่จคโกแลต
ับต้องไม่
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
กับข้อเสนอของพนิตสุภาและกาสั
่ได้ศึกษาและได้
เสนอกลยุตทกรรม
ธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
โดยก พิ(2553)
ชญณี ตีทีรณากรณ
วัฒนธรรมในจังหวัดลพบุ
รีท่ีสําคัญ
่ง่อคืนประเทศไทย
อดการจั
กรรมส่
งเสริาแปรรู
ม/สร้ป างโอกาสการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
แนวทางการศึ
ษาเพิ
องทางการจั
จําหนาดยน้กิําจพริ
กเห็4.0”
ดนางฟ
เพืกประการหนึ
่อขั่มบชเคลื
ของโรงเรียนบ
งน้ํารรอี น ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจั
งหวัานโป
ดลพบุ
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เอกสารอ้างอิง
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
กาสัก เต๊ะขันหมาก พนิตสุภา ธรรมประมวล และกานดา เต๊ะขันหมาก. (2557). ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนทาง
กรอบแนวคิ
ดการสือ่องเที
สารแบบปากต
อปากอิเล็จกเชิ
ทรอนิ
(eWOM)จังกัหวั
บผลประกอบการ
วัฒนธรรมในการส่
งเสริมการท่
่ยวเพื่อเศรษฐกิ
งสร้กสางสรรค์
ดอ่างทอง. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เทพสตรี.
โดย บัลลังก สันทัด
กษาแห่
งชาติกตใ(พ.ศ.2545-2559).
กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่
งชาติ
กงาน. (2546).
แผนการศึ
การปรั
บปรุ,งเสสํนานั
ทางการขนส
งโดยใช TSP
และ VRPTW
มาประยุ
ช กรณีศึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
วงศฒจนธรรมเป็
ันทร
ประเวศ วะสี. (2547). การพัฒโดย
นาต้วัอชรพล
งเอาวั
นตัวตั้ง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
สํานักงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่งชาติ.
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
พนิตสุภา ธรรมประมวลและกาสั
โดยก ถิเต๊รนัะนขัทนทิหมาก.
วาราตรี(2553).
วิทย กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พฤติสก่วรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผู
่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุ
รกิจชุมชนงชาติ.
วัฒนธรรมแบบมี
นร่วมในจั
งหวัดลพบุ
รี. สําซนัื้อกทีงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
จังหวัพิดจัพนิธทบุ
รี ฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน. กรุงเทพฯ:
ศรีศักร วัลลิโภดม. (2551).
ภัณ
มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วิรโดย
ิยะพัชวนพบ
นธุ์. เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
สายันต์ ไพรชาญจิตร์. (2547).
กระบวนการพิ
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา พิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นในงานพัฒนาชุมชน. ในการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการพั
โดย แสงจิฒตตนา.
ไตแวัสงนที่ 4-6 ตุลาคม 2547. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
สุทธาสินี วัชรบูล. (2544).
รายงานการวิ
จัยพิโภคของคนไทย
พิธภัณฑ์: ขุมพลังแห่งการเรียนรู้ กรณีประเทศอังกฤษ. กรุงเทพฯ:
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริ
โดย อุบล ไม
พุม งชาติ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาแห่
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผงลตสร้อความต
องการซื
นคา ในรองค์
านคกาารบริ
ปลีก: กรณี
ศึกษา ฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. (2555). การท่องเที่ยวเชิ
างสรรค์
. กรุ้องสิเทพฯ:
หารการพั
ีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ท่องเที่ยวอย่างยัร่งายืนนซีพ(องค์
กรมหาชน).
โดย อัญชลี เยาวราช
มูลนิธิภูมิปัญญา.
เสรี พงศ์พิศ. (2536). บรรณาธิ
การ. ภูทมางเศรษฐศาสตร
ิปัญญาชาวบ้ของการทํ
านกับการพั
การวิเคราะห
านาอินฒ
ทรีนา
ยดว(เล่
ยวิมธปี 1).
ลูกขกรุ
าวตงเทพฯ:
นเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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สารบัญ (ตอ) หารเชิงกลยุทธ์
การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุPROCEEDINGS
คลากรในการบริ
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิฏ
ชาการระดั
บชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
มหาวิเนืรายงานสื
ทยาลั
ยราชภั
รําไพพรรณี
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
มวิชาการระดับชาติ มหาวิ
ยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา
ครั้งที่ 8
A Study of และงานประชุ
Participation
inทยาลัStrategic
Management
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
Rambhai
Barni Rajabhat University
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
กรรม ช
ภัทร ศรีสรวล,
หงส์เกียรติจัยขและนวั
จร, ณัฐ ตทานตวณิ
โดย ปาริ
พิชญชณาติ
ี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
อยงทางการจั
าหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อทขัยาลั
่อนประเทศไทย
มหาวิ
ราชภั
ฏรํดาจํไพพรรณี

หนา

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
อนางฟ
แนวทางในการพัฒนาผลิบทคั
ตวัภันณที่ ฑด
าแปรรู
19เห็ย่
-ด20
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและศึกษาปัญหาและแนว
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
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staff in academic personnel support, and belonging to the office of the president. The overall
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ทยาลั
ย ้งจึเดิงมได้ของกลุ
กําหนดให้
ทุกส่วนงานมีตํกาารวางแผนและดํ
าเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติ
การทํานาอินทรี
ยแบบดั
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอ อําเภอปราสาท
ราชการเป็นประจําทุกปีจังงบประมาณ
หวัดสุรินทร โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นการกระจายตัวชี้วัดในระดับ
โสภิตตาวชีประพฤทธิ
พงษวยงานส่งต่อถึงตัวชี้วัดรายบุคคลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยไปสู่หน่วยงานต่าโดย
งๆ และตั
้วัดจากหน่
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุ
อย่างเป็นระบบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้สําเร็จตามเป้าประสงค์
และวิ
สัยสทัติ ศกรุน์งทเทพมหานคร
ี่ตั้งไว้ในระยะยาว และส่วนสําคัญที่จะทําให้
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
ประสบความสําเร็จดังกล่าวคือ การบริหารจัดการอย่างเป็นรูปแบบ ซึ่งรูปแบบในการบริหารจัดการที่มองเป้าหมายของ

คราะหท่มางการเงิ
นของการลงทุ
าสวนสละ
ในจังงหวั
ดจันททบุ
องค์กรในระยะยาวซึ่งเป็นการวิ
รูปเแบบที
หาวิทยาลั
ยใช้ก็คือนทํการบริ
หารเชิ
กลยุ
ธ์ ซึรี ่งมีขั้นตอนดังนี้
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
1) การวางแผนกลยุทธ์
2) การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์
3) การประเมิน ควบคุมกลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆ คนและหน่วยงานจะต้องมอง
และเดินไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันจึงจะสําเร็จ ซึ่งต้องเกิดจากการวางเป้าหมายที่ชัดเจน การดําเนินการตามกล
ยุทธ์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงและสร้างเกณฑ์มาตรฐานจากผลการดําเนินงานที่
ผ่า นมา ซึ่ง กระบวนการดัง กล่า วจะต้องเกิด จากความร่ ว มมื อร่ วมใจของทุ ก ฝ่ า ยจึง จะสามารถบรรลุ ตามวิสัย ทัศ น์ /
เป้าหมายที่วางไว้ได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานและบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรในแต่ละตําแหน่งต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
าการระดับชาติ มหาวิ
ทยาลัยย
ราชภั
ฏกลุมศรี
ครั้งที่ 8 ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่และงานประชุ
วมของบุมควิชลากรมหาวิ
ทยาลั
ราชภั
ฏอรํยุาธยาไพพรรณี
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรณีศึกษา บริไขเกี
ษัท ่ยNN&KY
จํากัด ส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ
2) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้
วกัฒบนางานวิ
การการมี
“การพั
การพั
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
พ.ศ. 2558 จากความคิดเห็นของบุคแนวทางการศึ
ลากรมหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
วิธีการดําเนินงานวิจัย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ประชากรและกลุ่มตัวอย่เพืาง่อการจัดจําณหนหอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรํโดยประชากรที
าไพพรรณี จังหวัดจันทบุ่ใรช้
ี ศึกษาในครั้งนี้คือบุคลากรมหาวิทยาลัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสํารวจ (Survey
Research)
โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล
ราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ
จํานวนประมาณทั
้งสิ้นกส760
คน คํกับาผลประกอบการ
นวณหาขนาดตัวอย่างที่น้อย
กรอบแนวคิพ.ศ.2558
ดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
(eWOM)
กิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ที่สุด ที่ยอมรับได้มากพอที่จะใช้เป็ของธุ
นตัวรแทนของประชากรได้
ตามสูตรของทาโร่ยามาเน่ ด้วยการแทนค่าในสูตรที่ระดับ
โดย บัลลังก สัมนีคทัวามผิ
ด ดพลาด ไม่เกิน 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 262
ความเชื่อมั่น 95% ในการเลือกตัวอย่าง โดยยอมให้
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
คน ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มบริแบบแบ่
ษัท XYZงชัจํ้นากัชนิ
ด ดสองทาง โดยการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ หรือเรียกว่าแบ่ง
ชั้นตามประเภทตําแหน่งและหน่วยงาน แล้โดย
วสุ่มวัชตัรพล
วอย่วงศ
างจากทุ
จันทรกกลุ่มย่อยตามค่าสัดส่วนแต่ละกลุ่ม และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ในขั้นสุ่มจริง
เครื่องมือในงานวิจัย ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้พฤติ
แบบสอบถามเป็
นเครื่อดสิงมืนใจของผู
อในการศึ
มีขฑั้นจากต
ตอนการสร้
่องมือในการศึกษา
กรรมการซื้อและการตั
ซื้อทีก่มีตษา
อผลิซึตภั่งณ
นกกของธุรากิงเครื
จชุมชน
ดังต่อไปนี้
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ
รักษองกับการมีส่วนร่วมและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้าง
1) ศึกษางานวิจัย ทฤษฎี และเอกสารต่
างๆเอี่ยทีวสานุ
่เกี่ยวข้
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
กรอบแนวคิดในการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจาก
โดย แสงจิตต ไตแสง
การศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิ
ที่เกีกับ่ยการบริ
วข้องโดยแบ่
งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ
สรรพสามิจตัยใหม
โภคของคนไทย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับโดยสถานภาพทั
อุบล ไมพุม ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่สังกัดการสื
ระยะเวลาการปฏิ
บัต่มิงีผาน
ง จําานคนวน
ข้อ ศึกษา
่อสารทางการตลาดที
ลตอและประเภทตํ
ความตองการซื้อาสิแหน่
นคา ในร
าปลีก8: กรณี
ฟรชมาร
ท ในกรุ
เทพมหานคร
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีร่ยานวกัซีบพีเระดั
บการมี
ส่วงนร่
วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ จํานวน 14 ข้อ เป็น
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีของ เฟร็ด อาร์ เดวิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้มาตร
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ส่วนประมาณค่าของ Likert ประเมิการทํ
นค่าานาอิ
โดยมี
คะแนนเพื
่อแปลความหมายของแบบสอบถาม
นทรีเกณฑ์
ยแบบดัก้งารให้
เดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที
่สุดดสุรินทร
จังหวั
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัโดยจจัโสภิ
ยทีต่มตา
ีผลต่ประพฤทธิ
อการมีพสงษ
่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ จํานวน 14
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
ข้อ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนผลงานวิาจน้ัยําสามเสน
ที่เกี่ยวข้เขตดุ
องสติ ใช้กรุมงเทพมหานคร
าตราส่วนประมาณค่าของ Likert
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
ประเมินค่า โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อแปลความหมายของแบบสอบถาม 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง

น้อย น้อยที่สุด

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ผลการวิจัย

จากผลการวิจัยระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และหากพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการดําเนินกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ตามมาด้วยด้านการ
ประเมินและควบคุมกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ตามตารางที่ 1.1
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัและระดั
ญ (ตอบ)การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
PROCEEDINGS
จําแนกตามภาพรวมและรายด้าน รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิหารเชิ
จัย (ภาคบรรยาย)
การมีส่วนร่วมในการบริ
งกลยุ
ทธ์
S.D.
ระดัหน
บา
X
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

ด้านการวางแผนกลยุทธ์การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคา3.11
1.11:
ประเภทช็อคโกแลต
ด้านการดําเนินกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
3.39
0.95
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
ต
กรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
ด้านการประเมินและควบคุมกลยุทธ์
3.15
1.05
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
การมีส่วนร่วมในการบริของโรงเรี
หารเชิงยกลยุ
ทธ์โดยรวม
3.24
0.96
นบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

โดย พศวัต สุขสบาย

นาผลิตวัภันณ
ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ปัจจัยที่มีผลต่แนวทางในการพั
อการมีส่วนร่ฒวมของบุ
คที่ ลากรในการบริ
ารเชิงกลยุองการของผู
ทธ์ มหาวิบริทโภค
ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบว่า
ธันวาคม
2560ปหตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุรี
ปัจจัยที่อยู่ในด้านภายในตัวบุคคล ด้านสภาพแวดล้
และด้จังาหวันจากบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอรํามไพพรรณี
ดจันทบุรี คคลอื่น มีความเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
3.81, 3.62 และ 3.64กรอบแนวคิ
ตามลําดัดบการสื
และปั
จจัยที่อยู่ในด้านการรับผลประโยชน์มีความเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
เท่ากับ 3.45 โดยปัจจัยทีของธุ
่มีค่ารเฉลี
สูงกสุประเภทบริ
ด 3 อันดักบารโรงแรมในประเทศไทย
แรกได้แก่ บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
กิจคา่ยปลี
เท่ากับ 3.94 ตามมาด้วย บุคโดย
ลากรมี
าแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ
บัลลังทกักสัษะความสามารถในตํ
นทัด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
กรณีศึกษา นปัจจัยภายในตัวบุคคลทั้ง 3
บุคลากรเข้าใจในเป้าหมายของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ซึ่งอยูมาประยุ
่ในระดักตบใชมากและเป็
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ลําดับ
โดย วัชรพล วงศจันทร
การวิเคราะห์เการปรั
ปรียบเที
งระหว่าดงปั
จจัยต่างๆ มีด้วบยกั
้งหมด 2ตสมมุ
บปรุยงบความแตกต่
กระบวนการเพื่อาลดความผิ
พลาดในการตรวจนั
สินคนาทัประเภทผลิ
โคมไฟติฐาน ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1ยานยนต
ตําแหน่กรณี
งบุคศึกลากรแต่
ษา : บริษลัทะประเภทมี
XYZ จํากัด ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน พบว่า
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
วิทย
เป็นไปตามสมมติฐาน
ดสินใจของผู
ซื้อทีว่มมในการบริ
ีตอผลิตภัณฑห
จากต
ชุมชนทธ์แตกต่างกัน พบว่าเป็นไป
ส่วนร่
ารจันดกกของธุ
การเชิรกิงจกลยุ
สมมุติฐานที่ 2พฤติ
บุคกรรมการซื
ลากรแต่้อลและการตั
ะหน่วยงานมี
จังหวัดจันทบุรี
ตามสมมติฐาน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปผล
โดย แสงจิตต ไตแสง
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการมีส่วน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ขโดย
องบุอุคบลลากรมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลวิจัยพบว่า
ไมพุม
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริ
หารเชิงกลยุ
โดยรวมอยู
บปานกลาง
เมื่อศพิึกจษาารณารายด้านของการบริหาร
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตทอธ์ความต
องการซื่ใ้อนระดั
สินคา ในร
านคาปลีก: กรณี
เชิงกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน ได้ราแนก่ซีพด้ีเาฟรชมาร
นการวางแผนกลยุ
ทธ์ ด้านการดําเนินกลยุทธ์ และด้านการประเมินและควบคุมกลยุทธ์
ท ในกรุงเทพมหานคร
ชลี เยาวราช
พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการดํโดย
าเนิอันญกลยุ
ทธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด หากพิจารณาปัญหาจากระดับการมีส่วนร่วมพบว่าด้านการ
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
นาอินสทรี่วยนร่
ดววยวิมของบุ
ธปี ลูกขาควตลากรในการบริ
นเดี่ยวและ
วางแผนกลยุทธ์มีส่วนร่วมน้อยที่สุด ส่วนปัจจัยทีข่มองการทํ
ีผลต่อาการมี
หารเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยที่อยู่
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ในด้านภายในตัวบุคคล จัด้งาหวันสภาพแวดล้
อม และด้านจากบุคคลอื่น มีความเห็นในระดับมาก และปัจจัยที่อยู่ในด้านการ
ดสุรินทร
รับผลประโยชน์มีความเห็นในระดั
ปานกลาง
โดยปัพงษ
จจัยด้านภายในตัวบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด หากพิจารณารายข้อพบว่า
โดยบโสภิ
ตตา ประพฤทธิ
แก่ บุาคปลีลากรมี
วามเข้
าใจในบทบาทหน้
าที่ของตนเอง ตามมาด้วย บุคลากรมีทักษะ
3 อันดับแรกที่มีคะแนนสู
กลยุงสุทธดกได้
ารตลาดค
กของชุมคชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ย ชัยทร
ความสามารถในตําแหน่งงานทีโดย
่รับผิธัดนชอบ
และบุคลากรเข้าใจในเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในด้านภายในตัวบุคคลทั้ง

3 ลําดับ

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

อภิปรายผล

จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และหากพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด สอดคล้องกับ
พรรณภา อิงพงษ์พันธ์ (2554 : 150) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซึ่งโดยทั่วไปผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์
จะเป็นหัวหน้าหน่วยงานในแต่ละระดับ ผู้ทํางานทางด้านแผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การวางเป้ าหมายและกํา หนดยุทธศาสตร์ของหน่ว ยงานนั้นๆ จึง ทํา ให้บุค ลากรในส่ วนอื่นๆ จึง ไม่ค่อยมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการดังกล่าว
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบั
ญ (ตอ) หารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่PROCEEDINGS
วมของบุ
คลากรในการบริ
รําไพพรรณี พบว่า ปัจจัยที่มีคะแนนสูงสุดคืรายงานสื
อด้านภายในตั
วบุมควิชคล
ซึ่งบชาติ
สอดคล้
องกับครั้งสิที่ ร11ิพัฒน์ ลาภจิตร (2550 : ง)
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดั
วิจัยรําไพพรรณี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่และงานประชุ
วมของประชาชนในการสนั
บสนุ
การบริ
การบริหารส่วนตํหน
าบลา
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั
ฏกลุนมศรี
อยุธยา ครัห้งทีารงานองค์
่8
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า สาเหตุที่คนตัดสิบสินนใจไม่
จกรรมเป็
นปัจ: จัยด้านบุคคล คือ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็เข้อาคจมีาสย่วสินร่
นความกิ
ประเภทช็
อคโกแลต
ในเรื่องการศึกษา ความรู้ทักษะประสบการณ์
ดหรืจํอาปม
กรณีศึกษา บริความคิ
ษัท NN&KY
กัด (Stigmatizations) ของประชาชนที่คิดว่าตัวเองไม่สําคัญ
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ

แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะ
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ในการสร้
างการมี
ส่วจันร่
ทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี
งหวัดวจัมนั
นทบุ้น
รี ปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือปัจจัยด้านภายใน
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ตัวบุคคล ซึ่งบุคคลเป็นพลังในการขักรอบแนวคิ
บเคลื่อนองค์
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ได้แก่ ผู้บริหารและภัณฑารักษ์พโดยิพิธบัภัลณ
ลังฑ์ก แสัหล่
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ยา ่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับผู้เข้าชม
แนวทางการจัดการพิโดย
พิธภัแสงจิ
ณฑ์ตทต้อไตงถิแ่นสงจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 1) ด้านจุดมุ่งหมาย
สรรพสามิ
ต
ใหม
กับการบริโภคของคนไทย
ศึกษารวบรวมโบราณวัตถุนํามาจัดแสดงเผยแพร่
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจเห็นความสํ าคัญและเผยแพร่ต่อ
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 2) ด้านการบริหารจัดการ ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนของงบประมาณ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การประชาสัมพันธ์แบบสองภาษา
รวมทั้งการจัดหานั กท่องเที่ยวในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อตอบรับ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
นโยบายชาติ 3) ด้านกลุ่มเป้าหมาย
บริเยาวราช
การทุกกลุ่มคนโดยคาดหวังให้คนในพื้นที่เห็นความสําคัญและต่อยอดสู่ประเทศ
โดย อัให้
ญชลี
สมาชิกประชาคมอาเซียการวิ
น 4)เคราะห
ด้านรูทปางเศรษฐศาสตร
แบบ ตั้งขึ้นขเพืองการทํ
่อเป็นานาอิ
แหล่นงทรีเรียยดวนรูยวิ้ชธปี ุมลูชนและเผยแพร่
กขาวตนเดี่ยวและ ต่อชาติสมาชิกอาเซียน มีการ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
าบลทมอ
าเภอปราสาท
สํารวจความต้องการของนักท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียน นําเสนอจุ
ดเด่นอํให้
ชัดเจน ภาครัฐต้องสนับสนุนการ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
รวมกลุ่มพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อระดมความคิด สร้างความร่วมมือเพื่อนําเสนอจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ตลอดจนจัดรูปแบบ แบ่งเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน 5)
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ด้านการสร้างสรรค์ เน้นการนําโดย
เสนอข้
ธันยอชัมูยลทรทางประวัติศาสตร์วัตถุสิ่งของโบราณ สร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย มี

ชีวิต ผู้เข้าชมสามารถมีปการวิ
ฏิสเัมคราะห
พันธ์ทไางการเงิ
ด้ สิ่งทีน่ตของการลงทุ
้องการเน้นนทํเป็าสวนสละ
นพิเศษคื
อ การใช้ระบบสารสนเทศแบบหลากหลาย ทั้งป้าย
ในจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์ สูจิบัตร แผ่นพับโดยคําดวงรั
อธิบตายข้
ต่างๆ ควรมีอย่างน้อยสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
น สวัอสมูดิล์มงคล
ภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดการแบบพหุวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถเปิดรับประชาคมอาเซียนได้ต่อไป
คําสําคัญ: พิพิธภัณฑ์, จังหวัดจันทบุรี, ประชาคมอาเซียน
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Abstractสารบัญ (ตอ)
PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

The purposesบทความวิ
of this research
were 1) to study the types of museums and learning centers
จัย (ภาคบรรยาย)
หนinา
ChanthaburiProvince and 2) to present guidelines for operating and managing the local museums as
คาในล็อคจASEAN
าย สินคาประเภทช็
อคโกแลตThe
: sample used
community learning centers inการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
Chanthaburi Province toบสินsupport
community.
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
in this research consisted of six executives
curators
of the museums
“การพั
การพัฒand
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม and community learning
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
centers in Chanthaburi Province
and three
the าlocal
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดand
จําหนexperts
ายน้ําพริกเห็in4.0”
ดนางฟ
แปรรูป culture, museums, and
เพืกษาเพิ
่อขัinstructors
่อนประเทศไทย
community learning centers. ของโรงเรี
The instrument
to collect
data
anดจัopen-ended
interview.
ยนบานโปงน้ํารused
อน ตําบลโป
งน้ํารอน อํthe
าเภอโป
งน้ํารอwas
น จังหวั
นทบุรี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
Data from the interview was analyzed by the conclusion and discussion about the main aspects.
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
The findings on theแนวทางในการพั
types ofฒายนาผลิ
museums
revealed
the
following
aspects. 1) Regarding
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
objectives, community learning centers
and
museums
inChanthaburi
Province
mainly servedlocal
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
residents and tourists. 2) Regarding
local
leaders
knowledge and assigned
กรอบแนวคิmanagement,
ดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิกtransferred
ส (eWOM) กับผลประกอบการ
รกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
local residents the job of ของธุ
researching,
collecting,
and displaying the objects in the museums.
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
3)Regarding the target group, the focus was on serving local residents, students, university students,
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
and tourists. 4) Regarding บริthe
model
ษัท XYZ
จํากัด of features, the focus was on preserving and providing
information to local residents.Generally,
theจันทร
community learning resources management was
โดย วัชรพล วงศ
การปรับmaking
ปรุงกระบวนการเพื
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคobjects
าประเภทผลิ
โคมไฟmuseums. 5)
effective in spite of limited areas,
use of่อthe
illustration
by those
inตthe
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
Regarding creativity, the display was moderately interesting with the lack of the diversity of media
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
and contents as well as the information
there
were
พฤติกรรมการซื้อboard
และการตัin
ดสินEnglish.
ใจของผูซื้อFurthermore,
ที่มีตอผลิตภัณฑจากต
นกกของธุ
รกิจชุno
มชนmulti-media to
gain more attention from teenagers.
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ
วสานุรักmuseums
ษ
For operating and managing
the เอี่ยlocal
as community learning centers in
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จ
ชุมชนonอําเภอพระนครศรี
อยุธยา suggested the
Chanthaburi Province to support ASEAN Community, the findings
the guidelines
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
following aspects. 1) In regard to objectives,the
local museums research and collect ancient objects
โดย แสงจิตต ไตแสง
together with the cultural information
about Chanthaburi Province. Then they exhibit them to public
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
to raise their realization of the roots
โดย อุบลand
ไมพุมthe importance of their communities.The information
concerning the identity of each
local community
should
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
องการซืbe
้อสินcommunicated
คา ในรานคาปลีก: กรณีto
ศึกษาboth Thais and
ราน ซีพthe
ีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานครand community learning centers should be
foreigners. 2) For management:
local
museums
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
financially sponsored by government sectors. All public relations should be communicated in both
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
Thai and English to attract visitors
from Thailand and other countries, especially those from ASEAN
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
countries. 3) Regarding the target
จังหวัดสุgroup,
รินทร the local museums and community learning centers were
โดย โสภิ
ตา ประพฤทธิ
established to serve people regardless
ofตgender,
age,พงษnationality or language. However, it is expected
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
าน้ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
that the local people will be the first group toมชนท
realize
the เขตดุ
importance
and values of their local
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
communities. 4) About the model of features, the local museums and community centers were
เคราะหcommunity
ทางการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ
งหวัดจันทบุรี the need analysisamong
established to be the hub forการวิlocal
learning
center.ในจัTherefore,
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
tourists in ASEAN countries should be conducted and the prominent features of each community
should also be presented. The government sector should support the meeting and brainstorming
between local museums and community learning centers to present their prominent features and
should design tourism styles and travel routes based on the interests of each tourist group. 5)
Regarding creativity, the focus should be on presenting historical information, the conservation of
archaeological artifacts, and building contemporary, lively, and interactive museums More
importantly, various information systems such as information boards, programs, and brochures should
be exploited and publicized at least in Thai and English. The languages of ASEAN countries are also
important.
Keywords: museums, Chanthaburi Province, ASEAN
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สมาคมประชาชาติแห่งรายงานสื
เอเชียบตะวั
นออกเฉี
(Association
East Asian Nations : ASEAN) มีมติ
เนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิยชงใต้
าการระดั
บชาติวิจัยรําไพพรรณี of
ครั้งทีSouth
่ 11
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113
ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
า าใจอันดี
ให้อาเซียนรวมตั
วเป็นชุมชนหรื
อและงานประชุ
ประชาคมเดี
ยวกันให้สําเร็จภายในปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหน
ความเข้
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ต่อกัน ธํารงไว้ซึ่งสันติภการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
าพ เสถียรภาพและความมับ่นสิคงปลอดภั
ยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้าน
นคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสั
นธรรมจํากัการกิ
กรณีศงึกคมและวั
ษา บริษัท ฒNN&KY
ด นดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
ประกอบด้วย 3 เสาหลักซึ่งเกีโดย
่ยวข้พิอชญงสัณมี ตีพัรนณากรณ
ธ์กัน คือ1)ประชาคมการเมื
องความมั่นคงอาเซียน 2)ประชาคมเศรษฐกิจ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
แปรรูป
่อขับเคลืย่อนพันประเทศไทย
4.0”ฒานธรรมในอาเซี
อาเซียน 3)ประชาคมสังคมและวัฒเพื
นธรรมอาเซี
นธกิจทางสังคมและวั
ยนมีบริบททางสังคมและความ
ของโรงเรี
ย
นบ
า
นโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
ตํ
า
บลโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
อํ
า
เภอโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
โดย พศวัต สุขสบาย
และสานสัมพันธ์ทางวัฒแนวทางในการพั
นธรรมของนานาประเทศ
นํธัานวาคม
ไปสู
่ความร่วมมือที่ยั่งยืนและมั่นคงของกลุ่มประเทศสมาชิก
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เอัห็-ดน20นางฟ
าแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
ไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( ้น ทั
พิพิธภัณฑ์จัดเพืตั้ง่อขึการจั
้นเพืด่อจําการเก็
บมรัสิรกิรําษาวั
ตถุอาคารเฉลิ
ี่มนุษมพระเกี
ร้ยรติางขึ
้งเภอขลุ
ในรูปงแบบของโบราณวั
ตถุ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ
าย ของโรงเรี
ยนวั
ดทมาบไผ
ตํย์าสบลมาบไพ
อํา36)
จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ประวัติศาสตร์ ให้บริการแก่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการศึกษา สันทนาการ แสดงความภูมิใจของท้องถิ่น ดึงดูด
ดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM)พกัิธบภัผลประกอบการ
บสิ่งของประเภทต่
างๆจํานวนมากและจั
ดแสดงในพิ
ณฑสถาน โดยทั้งแบบถาวรและชั่วคราว
นักท่องเที่ยว มีการจัดเก็กรอบแนวคิ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เพื่อการหมุนเวียนงานแสดงได้อโดยย่าบังหลากหลาย
ลลังก สันทัด พิพิธภัณฑ์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แสดงออกถึงศิลปะ และวัฒนธรรม อีกทั้ง
ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีการปรั
่ประชาชนเข้
าถึง เข้าใจงโดยใช
และเรีTSPยนรูและ้เรื่อVRPTW
งราวต่มาประยุ
างๆได้งก่าตยใช กรณีศึกษา
บปรุงเสนทางการขนส
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีทรัพยากรและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย มีความสํา คัญในระดับประเทศใน
ชรพล
วงศจันทร
หลายๆด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจโดยมีอวังค์
ประกอบหลายอย่
างที่ทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตได้ดี ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
วัฒนธรรม เช่นชุมชนริมยานยนต
น้ําจันทบูกรณี
รทีศ่เึกป็ษานแหล่
งเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจันทบุรี
: บริษัท XYZ จํากัด
รวมถึงการเที่ยวชมแหล่งประวัโดย
ติศาสตร์
ถิรนันททางโบราณคดี
ทิวาราตรีวิทยต่างๆ ตลอดจนพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจมีเอกลักษณ์
กรรมการซื้อและการตั
นใจของผู
ื้อที่มรีตอค่ผลิ
ตภัณนฑจวงากตพินพ
กกของธุ
มชน ติ ศ าสตร์ ก ารพาณิ ช ย์ น าวี
เฉพาะตั ว ไม่ ว่ า จะเป็ นพฤติ
หอจดหมายเหตุ
แ ห่ดงสิชาติ
จั นซทบุ
า ยเนิ
ิ ธ ภั ณรฑ์กิจปชุระวั
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
โบราณสถานเมืองเพนียด พิพิพธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว เป็นต้น ซึ่งการที่จังหวัดจันทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
บ้าน คือด้านทิศตะวันออกของจั
งหวัดติดกับประเทศกัมพูชา ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ศาสนา ซึ่งถูกหล่อหลอมผ่
จังหวัาดนการเวลาจนเกิ
พระนครศรีอยุธยา ดเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ เช่นนี้จังหวัดจันทบุรีในฐานะจังหวัดที่มี
ความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจ ประวั
ติศตาสตร์
ตลอกจนประเพณีวัฒนธรรมอันดี จึงควรมีพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเป็นแหล่ง
โดย แสงจิ
ต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริ
โภคของคนไทย ยนได้ได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการสร้างความเข้าใจ
เรียนรู้ของชุมชน ให้ประชาชนชาวไทย
และประชาคมอาเซี
โดย อุบล ไมพาุมงๆร่วมกัน
และตระหนักถึงความสัมคัญของประเทศต่
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ลตอความต
องการซื
้อสินงคคมหนึ
า ในรานค
าปลีก: กรณีศึก่งษา
เช่นนี้การที่ประชาชนจะสามารถเข้่มาีผใจบริ
บทของสั
งคมสั
่ง ประเทศหนึ
ได้นั้นการศึกษาข้อมูลเรื่องราว
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ของพื้นที่ผ่านพิพิธภัณฑ์แหล่งเรีโดยยนรูอัญ้ชชลี
ุมชนย่
อมเป็นเรื่องที่กระทําได้ง่าย เพราะผู้ชมสามารถได้ทั้งความรู้และความบันเทิง
เยาวราช
ซึ่งจะทําให้เข้าใจบริบทของพื
้นที่นทั้างเศรษฐศาสตร
นได้ชัดเจนขึข้นองการทํ
เมื่อรูา้เนาอิ
ขารูน้เทรี
ราการนํ
่ประชาคมอาเซียนย่อมเป็นเรื่องที่
การวิเคราะห
ยดวยวิธาปี พาประเทศสู
ลูกขาวตนเดี่ยวและ
อีก้งทางหนึ
่ง การจั
ดการพิพิธภัณฑ์ตําทบลทมอ
ี่เหมาะสมจึ
งเป็นอีกช่องทางที่จะสานสัมพันธ์
ประชาชนจะสามารถเรียการทํ
นรู้แาละเข้
าใจได้
นาอินทรี
ยแบบดั
เดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ให้สําเร็จตามที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN)
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ได้ตั้งเป้าหมายไว้และตอบรับนโยบายชาติ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้จึงทําการศึ
กษารูปแบของพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์
โดย ธันย ชัยทร
ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งนําไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แสดงถึ
งภูมติปนัญสวัญาท้
งถิ่นของชุมชนและการเปิดรับประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน
โดย ดวงรั
สดิ์มองคล

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. ศึกษารูปแบบการจัดการของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรี
2. นําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

ขอบเขตของโครงการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ศึกษารูปแบบของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรี และนําเสนอแนว
ทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

2. จํานวนประชากร/ กลุ่มเป้าหมาย
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ายวั
นพระราชสมภพสมเด็
บทความวิ
หนา
ประชากรที่ใช้ในการวิ
จัยนี้ได้จแัยก่(ภาคบรรยาย)
ผูและงานประชุ
้บเนืริ่องในวโรกาสคล
หาร มภัวิชณาการระดั
ฑารั
กษ์ ของพิจพระนางเจ
พิธภัณารํฑ์าไพพรรณี
แหล่งครบเรี113
ยนรูป ้ชุมชน ครู อาจารย์
บชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
3. ขอบเขตด้านสถานที
กรณี่ขศอบเขตด้
ึกษา บริษาัทนสถานที
NN&KY จํา่ไกัด้ดแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี ค่ายเนินวงพิพิธภัณฑ์
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยณและนวั
ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวี โบราณสถานเมื
ยด พิพิพธภั
ฑ์วังสวนบ้ตากรรม
นแก้ว และชุมชนริมน้ําจันทบูรแหล่ง
โดย พิชอญงเพนี
ณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
เรียนรู้บ้านเลขที่ 69
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”าแปรรูป

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
กรอบแนวคิดในการวิจัย แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
แนวคิ
ดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องาบลมาบไพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
- แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
- แนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู้
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
-โดย
แนวคิ
บัลดลังพัก นสัธกิ
นทัจดประชาคมอาเซียน
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
ประเด็
นศึกษา
โดย วัชรพล วงศ
จันทร
ความคิ
นของผูเ้ ชีต่ยโคมไฟ
วชาญที่มีต่อแนวทาง
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินดคเห็
าประเภทผลิ
- จุดมุ่งหมาย
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
การจั
ด
การพิ
พ
ธ
ิ
ภั
ณ
ฑ์ท้องถิ่นจันทบุรี
- การบริหารจัดการ
สภาพปัจจุบนั ของพิพธิ ภัณฑ์
โดย ถิร-นัด้นาทนกลุ
ทิวาราตรี
ว
ิ
ท
ย
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน
่มเป้าหมาย
ในจังหวัดจันทบุรี
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
- ด้านรูปแบบ
จังหวัดจันทบุรี
- ด้านการสร้
างสรรค์
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
รักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยฑ์แสงจิ
สงรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดการพิพธิ ภัณ
ท้องถิต่นตจัไตนแทบุ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
วิธีการดําเนินการวิจัย
โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตธอความต
งการซื
านค้ าปลีก: กรณีศึกษา
เพื่อให้งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้กําหนดวิ
ีการดําอเนิ
นวิจ้อัยสินดัคงาต่ในร
อไปนี
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูรลาน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
2. การกําหนดกลุ่มตัวอย่การวิ
างทีเ่ใคราะห
ช้ในการวิ
จัย
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจการทํ
ัย านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ดสุรินทรจัย
4. การพัฒนาเครื่องมือทีจั่ใช้งหวั
ในการวิ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
โดย ธันย ชัยทร

7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

เครื่องมือการวิจัย

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1.แบบสังเกต
เป็นแบบสังเกตรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนจังหวัดจันทบุรี
2. แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ภัณฑารักษ์ ของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัด
จันทบุรีมีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-end)
แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
ชุมชน มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-end)
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การวิเคราะห์ข้อมูล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรายงานสื
ข้อมูบลเนืมาวิ
เการประชุ
คราะห์มวิขชาการระดั
้อมูล บดัชาติงนีวิจ้ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
่องจาก
งจากการประชุ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
หนา
1. แบบสั
งเกต จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
2 แบบสัมภาษณ์
มี 2 แบบคือ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
2.1 แบบสัมกรณี
ภาษณ์
ู้บริษหัทารNN&KY
ภัณฑารั
ศึกษาผบริ
จํากักดษ์ของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม ่แต่ละข้อแล้วจึงนํามาหาค่าร้อยละ
พิชญณี ตีรณากรณ
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับโดย
สถานภาพของผู
้ให้สัมภาษณ์
นํามาแจกแจงความถี
องกั
งทางการจั
ดจําดหน
ําพริกเห็อ4.0”
ดเสนอแนะ
นางฟาแปรรูป เกี่ยวกับแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์
เพืกษาเพิ
่อ่ยขัวข้่มบชอเคลื
นประเทศไทย
ตอนที่ 2 เป็แนวทางการศึ
นข้อคําถามเกี
บ่อความคิ
เห็านยน้และข้
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ท้องถิ่นจันทบุรีให้ เป็นแหล่
งเรีโดย
ยนรูพศวั
้ชุมชนสู
่ประชาคมอาเซียนนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง
ต สุขสบาย
2.2 แบบสัมแนวทางในการพั
ภาษณ์ครู อาจารย์
วชาญด้
าานวั
ฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้
ฒนาผลิผูตวัภั้เนชีณที่ย่ ฑ19
เห็-ด20นางฟ
แปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ตอนที่ 1 เกีเพื
่ยวกั
บสถานภาพของผู
้ให้ยสนวััมภาษณ์
นํตําาบลมาบไพ
มาแจกแจงความถี
่อการจั
ดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ดมาบไผมพระเกี
เภอขลุง จั่แงต่หวัลดะข้
จันอทบุแล้
รี วจึงนํามาหาค่าร้อยละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
อปากอิยเล็นนํ
กทรอนิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ท้องถิ่นจันทบุรีให้ เป็นแหล่
งเรียนรูดการสื
้ชุมชนสู
่ประชาคมอาเซี
าเสนอในรู
ปแบบของตารางประกอบความเรี
ยง

ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูการปรั
ล บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ษัท XYZข้อจํามูกัลดจากแบบสังเกตรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนจังหวัดจันทบุรี
1. ผลการวิบริ
เคราะห์
โดย วัชรพล วงศจันทร
ด้านจุดมุการปรั
่งหมาย
1) พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่วจากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
เป็นสถานที่ในการศึกษารวบรวมโบราณวั
ถุสษิ่งัทของต่
ยานยนต กรณีศึกษา :ตบริ
XYZ จําางๆ
กัด ที่ชาวบ้านได้ค้นพบและนํามามอบให้กับทางจังหวัดจึงเกิดการ
ถิรนัอนงถิ
ท ่น
ทิวนัาราตรี
ย
สร้างความร่วมมือจากคนในชุโดย
มชนท้
้นๆ 2)วิทหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ จันทบุรีจากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมาย
พฤติ
้อและการตัดสิตนิ ความเป็
ใจของผูซื้อนทีมาเพื
่มีตอผลิ่อตให้
ภัณคฑวามรู
จากต้ผนู้ชกกของธุ
รกิจชุมชน
เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมวั
ตถุกสรรมการซื
ิ่งของแสดงประวั
มในการจะสามารถมองอดี
ต ปัจจุบัน และ
จังหวัดจันทบุรี
เห็นแนวโน้มในอนาคต 3) ชุมชนริ
มน้ําจันทบูรบ้านเรียนรู้เลขที่ 69 จากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองคน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ในชุมชนในการถ่ายทอดวิ
ีวิตดั้งเดิมนของคนในชุ
มชน
ในการเรี
ต เพื่อเข้าใจปั
การศึถกีชษาบทบาทผู
ําในการบริหารจั
ดการเศรษฐกิ
จชุยมนรู
ชน ้ออําดีเภอพระนครศรี
อยุธจยาจุบัน และแนวทางในอนาคต
4) พิพิธภัณฑสถานแห่งจัชาติ
านิชย์นาวีอยุจัธยานทบุรีจากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา รวบรวม
งหวัดพพระนครศรี
แสงจิ
ไตแกสงษาหาที่มาที่ไป จัดเก็บ และนําออกแสดงเพื่อเผยแพร่ให้คนในชุมชน ได้
โบราณวัตถุสิ่งของต่างๆที่ได้คโดย
้นพบ
นํตาตมาศึ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
ถุนั้นๆ 5) พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ตระหนั กและเห็นความสําคัญของโบราณวัตโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
จันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา รวบรวมโบราณวัตถุสิ่งของต่างๆและนําออก
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
แสดงเพื่อเผยแพร่ให้คนในชุ
มชนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของโบราณวัตถุนั้นๆ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ด้านการบริหารจั
1) พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่วจากการสังเกตพบว่ามีการ
โดย ดอัการ
ญชลี เยาวราช
บริหารจัดการโดยมีเจ้าอาวาสวั
ดเป็ทางเศรษฐศาสตร
นศูนย์กลางให้ของการทํ
ความรูา้ชนาอิ
าวบ้
านแบ่
ห้ชนาวบ้
านมีส่วนร่วมในการค้นคว้ารวบรวม
การวิเคราะห
นทรี
ยดวยวิงหน้
ธปี ลูากทีขา่ใวต
เดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
วัตถุและจัดแสดง 2) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีการบริหารจัดการโดยหัวหน้าหอจดหมาย
ดสุรินทร
เหตุเป็นผู้ประสานงานจัจัดงหวั
ประชุ
มเจ้าหน้าที่และแบ่งหน้าที่ หัวข้อการจัดนิทรรศการใช้หัวข้อที่เห็นว่าน่าสนใจ 3) ชุมชน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ริมน้ําจันทบูร บ้านเรียกลยุ
นรูท้เธลขที
่ 69จากการสังเกตพบว่ามีการบริหารจัดการโดยมีผู้นําชุมชนเป็นคนรวบรวมและก่อตั้ง
การตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
บ้านเรียนรู้ขึ้นมาและใช้รูปแบบการบริ
โดย ธันย ชัหยารจั
ทร ดการตนเองโดยรับอาสาสมัครช่วยงาน 4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชย์

นาวี จันทบุรีจากการสังการวิ
เกตพบว่
ารบรินหของการลงทุ
ารจัดการโดยรู
ปแบบการบริ
เคราะหามีทกางการเงิ
นทําสวนสละ
ในจังหวัดหจันารหน่
ทบุรี วยงานราชการภายใต้การกํากับดูแลของ
กรมศิลปากร 5) พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้
านแก้
ว และพิ
โดย ดวงรั
ตน สวั
สดิ์มงคลพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีการบริหาร
จัดการโดยรูปแบบการบริหารงานภายใต้สํานักศิลปะและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ด้านกลุ่มเป้าหมาย 1)พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่วจากการสังเกตพบว่าเน้นให้บริการ
ความรู้กับผู้คนในชุมชนท้องถิ่นเห็นความสําคัญตลอดจนนําเสนอต่อนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ 2)หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรีจากการสังเกตพบว่าเน้นการให้บริการแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้ ทั้งนักเรียน นักศึกษา
นักวิชาการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ 3)ชุมชนริมน้ําจันทบูร บ้านเรียนรู้เลขที่ 69 จากการสังเกตพบว่าเน้น
ให้บริการแก่คนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมชุมชนริมน้ําจันทบูร 4) พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพานิชย์นาวี จันทบุรี จากการสังเกตพบว่าเน้นให้บริการแก่คนในชุมชน ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ 5) พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี จากการสังเกตพบว่าเน้นให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลกรในมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวังสวนบ้านแก้ว
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(ตอ่ว) จากการสังเกตพบว่ามีรูปแบบในการ
ด้านรูปแบบ 1) พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืPROCEEDINGS
องเพนีสารบั
ยด วัญ
ดทองทั
จัดการแหล่งเรียนรู้ได้ดีในพื้นที่จํากัดในส่วน ของป้
่แสดงเนื
ติควิจวามเป็
นมาของพื
รายงานสืาบยที
เนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ้อ
มวิหาประวั
ชาการระดับชาติ
ัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11 ้นที่ ช่วงเวลาประวัติศาสตร์
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
ที่แสดงผลงาน แต่ในส่วนของการจัดวางโบราณวั
ตถุยมังวิไม่
ได้มีกบชาติ
ารบริ
ดการที
และงานประชุ
ชาการระดั
มหาวิหทารจั
ยาลัยราชภั
ฏกลุมศรี่ดอีพ
ยุธอ
ยา วั
ครัต้งทีถุ่ 8โบราณต่างๆยังมีการวางแสดง
แบบกระจัดกระจายกันอยู่ไม่เป็นระเบี
ยบเท่าที่ควร 2) หอจดหมายเหตุ
แห่องคจชาติ
รี จากการสั
ามีรูปแบบ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็
าย สิจันนคาทบุ
ประเภทช็
อคโกแลตงเกตพบว่
:
ในการจัดแสดงผลงานค่อนข้างดีในพืกรณี
้นทีศึก่จษา
ํากับริ
ด ษมีัทปNN&KY
้ายแสดงรายละเอี
ยดของเรื่องราวที่จัดแสดง แบ่งสัดส่วนพื้นที่ได้ดี มี
จํากัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
การใช้แสงไฟช่วยสร้างบรรยากาศของการจัดนิทรรศการได้ดี 3) ชุมชนริมน้ําจันทบูร บ้านเรียนรู้เลขที่ 69 จากการสังเกต
แนวทางการศึเพื
กาษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนาในชุ
ยน้ําพริ
ดนางฟ
าแปรรูาปย สิ่งของเครื่องใช้ที่จัดวาง
่อยทอดวิ
ขั่มบชเคลื
พบว่ามีรูปแบบการจัดแสดงที่น่าสนใจในการถ่
ถีช่อีวิตนประเทศไทย
ของคน
มชุกเห็
นผ่4.0”
านภาพถ่
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ภายในสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ
แสดงเรื
่องราวของประวัติความเป็นมา รายละเอียดความสวยของของ
โดย พศวั
ต สุขสบาย
สถาปัตยกรรม แต่ยังขาดคําอธิบายประกอบภาพถ่
ยอยู่บตวัภั้านณงที่ ฑ194)เห็-ด20พินางฟ
พธันิธวาคม
ภัาแปรรู
ณ2560
ฑสถานแห่
งชาติ
พานิชบย์รินโภค
าวี จันทบุรี จากการ
แนวทางในการพัฒานาผลิ
ป ตามความต
องการของผู
มงสิสัริรด
ําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯด(อาคาร
(ี มีกอํารเรี
ดจําณหนหอประชุ
ายแบ่ของโรงเรี
ยนการจั
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
า36)เภอขลุ
งอจัยเรื
งหวั่อดจังราวได้
นทบุรี อย่างเป็นระบบ
สังเกตพบว่ามีรูปแบบการจัดแสดงทีเพื่เป็่อนการจั
มาตรฐาน
ส่
ว
ด
แสดงได้
ย
งร้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดยดี จัตลอดจนการใช้
กรกฤษณ วิเชียรมงคล
มีคําอธิบายประกอบภาพ และวัตถุสิ่งของได้
สื่อแสง สี ได้อย่างน่าสนใจ 5) พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจันของธุ
ทบุรรีกิจคจากการสั
งเกตพบว่ามีรูปแบบการจัดแสดงที่เป็นมาตรฐานแบ่งสัดส่วนพื้นที่
าปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
แสดงชิ้นงานได้ดี แต่ยังขาดรายละเอียดประกอบวั
โดย บัลลังกตสัถุนททัดี่ใช้จัดแสดง และวัตถุบางชนิดควรจะได้รับการเก็บรักษาแบบ
เฉพาะเพื่อคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดการปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ด้านการสร้างสรรค์บริ1)ษัทพิXYZ
พิธภัจําณกัดฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่ว จากการสังเกตพบว่ามีการจัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
แสดงที่ น่ า สนใจพอสมควร สื่ อ ประกอบการจั
ด แสดงค่ อ นข้ า งน้ อ ยมี เ พี ย งวั ต ถุ โ บราณนํ า มาจั ด วางเท่ า นั้ น ยั ง ขาด
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
รายละเอียดประกอบวัตุต่างๆ มีการใช้
แสงไฟจั
ยานยนต
กรณีศดึกแสดงประกอบได้
ษา : บริษัท XYZ จํากัดดี ขาดในเรื่องของสื่อที่เป็นมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความ
สนใจต่อกลุ่มเยาวชน 2) หอจดหมายเหตุแโดย
ห่งชาติ
รี จากการสั
ถิรนันจัทนทิทบุ
วาราตรี
วิทย งเกตพบว่ามีการจัดแสดงที่มีความน่าสนใจจัดแสดง
กรรมการซื
และการตั
ดสินาใจของผู
ซื้อที่มีตอกผลิฐานมี
ตภัณฑคจําากต
รกิจชุมชนดี ใช้แสงไฟช่วย
ย เอกสารหลั
อธินบกกของธุ
ายประกอบได้
งานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีกพฤติ
ารใช้
วัตถุสิ่ง้อของ
ภาพถ่
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ทําให้ห้องมีมิติน่าสนใจแต่ยัขาดในเรื่องของสื่อมัลติมีเดีย เช่นภาพเคลื่อนไหวประกอบสียงบรรยายที่จะสามารถสร้าง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ความน่าสนใจได้มากขึ้น 3) ชุมชนริการศึ
มน้ํากจัษาบทบาทผู
นทบูร นําบ้ในการบริ
านเรียหนรู
่ 69 จากการสั
เกตพบว่ามีกอารจั
ารจั้เลขที
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน อํางเภอพระนครศรี
ยุธยาดแสดงที่มีความ
น่าสนใจใช้สื่อที่เป็นภาพถ่าย ประกอบการจั
ดแสดงในพื
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ้นที่บ้าน ที่เคยเป็นที่พักทําให้มีเรื่องราวสามารถส่งผ่านอารมณ์
ตต ไตแสงมชน มีสื่อที่ดึงดูดความสนใจได้ดี เช่นมุมเครื่องแต่งกายที่ให้ผู้
ความรู้สึกได้ดีในการซึมซับบรรยากาศวิถีชโดย
ีวิต แสงจิ
ของคนในชุ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
เข้าชมสามารถเปลี่ยนเพื่อถ่ายภาพกับฉากที่ได้จัดเตรียมไว้
โดยข้อดีของแหล่งเรียนรู้ที่นี่คือเป็นอาคารเก่าที่ยังคงรักษา
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
สภาพไว้ได้เป็นอย่างดี 4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชย์นาวี จันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีการจัดแสดงได้อย่างเป็น
อความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ระบบ มีสื่อที่เร้าความสนใจได้ดีมากการสื
ทั้งสื่อสารทางการตลาดที
่อจําลอง วัตถุจริ่มงีผลต
และสื
่อมัลติมีเดียประกอบการจัดแสดง 5) พิพิธภัณฑ์วังสวน
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
จันอัทบุ
รี เยาวราช
จากการสังเกตพบว่ามีการใช้สื่อปรกอบการจัดแสดงได้ดี คือวัตถุ
บ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ญชลี
สิ่งของจัดวางได้ อย่างเป็นสัดส่วน แต่การวิ
ยังขาดสื
่แสดงภาพและเสี
ยง านาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เคราะห่อททีางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
การทํ
า
นาอิ
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารภัณเกษตรกรรมธรรมชาติ
ฑารักษ์พิพิธภัณตํฑ์าแบลทมอ
หล่งเรีอํยาเภอปราสาท
นรู้
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
1) จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนมี 4 ประเด็น เพื่อเป็น
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
สถานที่ในการศึกษา รวบรวมโบราณวัตถุสิ่งของต่างๆที่ได้ค้นพบ นํามาศึกษาหาที่มาที่ไป จัดเก็บ และนําออกแสดงเพื่อ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่ให้คนในชุมชน ตลอดจนนักท่องเทีโดย
่ยวทัธัน้งชาวไทยและต่
างชาติได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของโบราณวัตถุใน
ย ชัยทร
พื้นที่นั้นๆ (2 คน) เพื่อตอบสนองคนในชุ
ม
ชนในการถ่
า
ยทอดวิ
ถ
ีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ในการเรียนรุ้อดีต เพื่อเข้าใจ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ปัจจุบัน และแนวทางในอนาคต (2 คน) เพืโดย
่อเป็ดวงรั
นสถานที
ตน สวั่รสวบรวมวั
ดิ์มงคล ตถุสิ่งของ แสดงประวัติความเป็นมาเพื่อให้ความรู้ผู้ชม
ในการจะสามารถมองอดีต ที่บปัจจุบัน และเห็นแนวโน้มในอนาคต (1 คน) 2) แนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
หรือแหล่งเรียนรู้ มีประเด็น 5 ประเด็น คือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดยมีผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
และหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้อํานวยการ มัคคุเทศก์ (2 คน) การรวมกลุ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการ
สืบค้นข้อมูลจากการลงพื้นที่ชุมชนสอบถามข้อมูลจากผู้เฒ่าในชุมชน และส่วนของฝ่ายวิชาการสืบค้นข้อมูลหลักฐานจาก
เอกสารต่างๆ (1 คน) การบริหารจัดการโดยอาสาสมัคร แบ่งหน้าที่รับผิดชอตามความสามารถที่มี โดยทําตามความเข้าใจ
และประสบการณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยราชการและเงินบริจาค (1 คน) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามระบบการ
บริหารหอจดหมายหุแห่งชาติจันทบุรี (1 คน) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบสองส่วนคือฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร โดยได้รับเงิน
สนับสนุนจากกรมศิลปากร (1 คน) 3) เป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่มบุคคลผู้เข้ามาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์และ
แหล่งเรียนรู้ มีประเด็น 1 ประเด็น คือมุ่งให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติทุกภาษา (6 คน) 4)ประเด็นที่
เน้นในการใช้พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนมีประเด็น 1 ประเด็น คือเน้นการรับความรู้ในเรื่องของ
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สารบัญ (ตอ)

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิ่งที่จัดแสดง PROCEEDINGS
โบราณคดี โบราณวัตถุ เข้าใจและเห็นคุณค่าของเรื่องราวนั้นๆ (6 คน)
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
5) แนวโน้มในการพัฒนาเพื่อเตรีเนื่อยงในวโรกาสคล
มพร้อมสํ
าหรับมใช้วิชเาการระดั
ป็นพิบพชาติิธภัวิจณัยรําฑ์ไพพรรณี
ท้องถิครั่น้งทีจั่ 11นทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคม
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
บชาติ มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏกลุ
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
อาเซียน มีประเด็น 4 ประเด็น คืและงานประชุ
อการเตรีมวิยชาการระดั
มความพร้
อมในการพั
ฒมนาภาษาของพนั
กงานในหน่วยงาน (2 คน) การพัฒนา
ภาษา ปรับปรุงข้อมูลการนํ
าเสนอด้วยภาษาสากลบคืสินอคภาษาอั
วนของป้
ายประชาสั
มพันธ์ แผ่นพับ ข้อมูล
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
าในล็อคจงากฤษ
ย สินคในส่
าประเภทช็
อคโกแลต
:
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
คําอธิบายที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ
(2 คน) การเตรี
ยมความพร้
อมในการนําเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล(1
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
คน) การเขียนของบประมาณสนับสนุในส่วนของการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อขยายพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน และ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
คําอธิบายภาษาอังกฤษของโรงเรี
(1 คน)ยนบ
6)าผลกระทบจากการเข้
า
สู
่
ป
ระชาคมอาเซี
นโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอนยจันต่
งหวัอดการจั
จันทบุดรี การ พิพิธภัณฑ์เพื่อใช้พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียโดย
นรู้ชพศวั
ุมชน
ระเด็น 2 ประเด็น คือมีผลกระทบในเรื่องของการพัฒนาเพื่อประโยชน์กับทุก
ต สุมีขปสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
าแปรรู
ป ตามความต
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
ฝ่าย การจัดสื่อสิ่งพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาไทยควบคู
่ก2560
ับภาษาอั
งกฤษองการของผู
(4 คน) บมีริโผภคลกระทบในเรื่องของรูปแบบการ
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง งจักฤษเพื
งหวัดจันทบุ
รี ค นในสมาคมอาเซี ยน และ
วนของการแปลภาษาอั
่อให้
จั ดแสดงที่จะต้องมีการสร้างความน่าสนใจ
มหาวิทยาลัและในส่
ยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ต่างชาติได้เข้าถึงข้อมูลได้
(2 คน)
วิธีและแนวทางการจั
ดการพิ
พิธภัณฑ์กัทบผลประกอบการ
้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่
กรอบแนวคิ
ดการสื7)่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM)
ประชาคมอาเซียน มีปของธุ
ระเด็รนกิจ4คาปลี
ประเด็
น คือพัการโรงแรมในประเทศไทย
ฒนาด้านภาษาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จัดแปลเอกสาร ข้อความรู้ใน
กประเภทบริ
ก สันทัด (3 คน) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําชมที่หลากหลาย การจัดทัวร์แหล่ง
ลักษณะบทความ ป้ายประชาสัโดย
มพับันลธ์ลัสงองภาษา
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
และ VRPTW
มาประยุ
กตใชอกรณี
เรียนรู้ เช่น รูปแบบท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน หนึ่งวังโดยใช
น หรือTSP
หลายวั
น เพื่อสร้
างทางเลื
กให้ศนึกักษาท่องเที่ยว อาจจัดการท่องเที่ยว
บริษัท XYZ จํากัด
ตามฤดูกาล เช่นหน้าผลไม้มีการนํ
โดย วัาชชมสวนผลไม้
รพล วงศจันทร และสอดแทรกเส้นทางไปตามแหล่งเรียนรู้ที่มีกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ
ภายในจังหวัดจันทบุรี (1
ต้องได้รับการสนั
บสนุ
นจากภาครัฐ การวางแผนการจั
ดการท่องเที่ยว การแบ่งพื้นที่
การปรัคน)
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
: บริษสูัท่การออกแบบเส้
XYZ จํากัด
ท่องเที่ยวตามที่พื้นถิ่นมียานยนต
มีการศึกกรณี
ษารูศึกปษาแบบ
นทางการท่องเที่ยว จากนั้นทําการตลาดประชาสัมพันธ์ให้
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากบางทีนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาคมอาเซียนอาจจะยังไม่เห็นความสําคัญของการ
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ท่องเที่ยวในประเทศที่มจัพฤติ
ีลงักหวัษณะวิ
ถีความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน (1 คน) การสร้างพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถ
ดจันทบุรี
มีส่วนร่วม มีการสร้างกิจกรรมทีโดย่เหมาะสมกั
ยน เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในลักษณะสองภาษา เช่น
ชวนพบ เอีบ่ยประชาคมอาเซี
วสานุรักษ
ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บการศึ
ไซต์กษาบทบาทผู
สร้างช่องทางผ่
านสืห่อารจั
สังดคมออนไลน์
างความร่
นําในการบริ
การเศรษฐกิจชุมตลอดจนการสร้
ชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา วมมือระหว่างแหล่งเรียนรู้
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ด้วยกัน ทั้งในประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนต่างๆ (1 คน)
แสง
8) แนวโน้มการจัดการพิพิธภัณโดย
ฑ์ทแสงจิ
้องถิต่นตจัไต
นทบุ
รีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน ควรดําเนินไปในทิศทางใด
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
มีประเด็น 2 ประเด็น คือนับโดย
ว่าเป็อุนบลการสร้
างโอกาสให้กับทุกภาคส่วนในชุมชนดดยมีแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งเชื่อมโยงสู่ภาค
ไมพุม
ส่วนต่างๆในจังหวัด (4 คน)
น่าจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเป็นนโยบายชาติ (2 คน)
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
3. ผลการวิราเนคราะห์
ข้อมูทลจากการสั
มภาษณ์อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
ซีพีเฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
อัญพชลี
ชุมชนในเรื่องแนวทางการจัดโดย
การพิ
ิธภัเยาวราช
ณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนดังนี้
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
กขาวต
นเดี่ยวและ ยน มีประเด็น 2
1) จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ของการทํ
เพื่อเป็นานาอิ
แหล่นทรี
งเรียยดวนรูยวิ้ชธปีุมลูชนสู
่ประชาคมอาเซี
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ประเด็น คือเพื่อถ่ายทอดเรื
่องราวผ่านโบราณวัตถุ วัตถุโบราณให้คนในชุมชนได้ทราบที่มาที่ไปของตนเอง และเผยแพร่สู่
จังหวัดสุรินทร
บุคลภายนอก (2 คน) เพื่อเผยแพร่
องค์ตตา
ความรู
้วิถีชีวพิตงษในอดีต ผ่านวัตถุสิ่งของโบราณ อาคารสถานที่ ที่เป็นลักษณะพื้นถิ่น
โดย โสภิ
ประพฤทธิ
ที่พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรี
ยนรู
ั้นตั้งอยูา่ ปลีและการเผยแพร่
ความรูเขตดุ
้นี้ตส้อติ งสามารถเข้
าถึงกลุ่มผู้ชมทุกชนชั้น ทุกการศึกษา
กลยุ
ทธก้นารตลาดค
กของชุมชนทาน้ําสามเสน
กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร หารจัดการพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้มีประเด็น 2 ประเด็นคือการสร้าง
ทุกชาติ ทุกภาษา (1คน) 2) แนวทางในการบริ
เครือข่ายชุมชน โดยมีภการวิ
าครัเฐคราะห
เป็นผูท้ดางการเงิ
ําเนินการในการในการรวมกลุ
วมมืรี อ (2 คน) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดย
นของการลงทุนทําสวนสละ ในจั่มงความร่
หวัดจันทบุ
โดย้นดวงรั
ตน สวัสดิ์มงคลหารจัดการงานต่างๆได้ (1คน) 3) เป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่ม
เจ้าหน้าที่พนักงานในหน่วยงานนั
ต้องสามารถบริ
บุคคลผู้เข้ามาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ มีประเด็น 1 ประเด็น คือมุ่งให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย ทุกชาติทุกภาษา (1 คน) 4) ประเด็นที่เน้นในการใช้พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน มีประเด็น 2
ประเด็นคือเน้นการรับความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเรื่องราวนั้นๆ (2 คน) เน้นองค์
ความรู้ที่มีความถูกต้องสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจมากที่สุด เอกสารประกอบการจัดแสดงสําหรับผู้เข้าชมสาม
ระดับคือ ข้อมูลอย่างง่าย ข้อมูลระดับกลาง ข้อมูลระดับยาก (1 คน) 5) แนวโน้มในการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับใช้
เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน มีประเด็น 2 ประเด็น คือเมื่อมีองค์ความรู้
ต่างๆแล้ว ต้องมีการคิดค้นวิธีการนําเสนอในรูปแบบระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (2 คน) ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่
เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ เพื่อจะสามารถจัดรูปแบบการนําเสนอที่ตอบสนองความต้องการได้ (1 คน)
6) ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่ นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชน มีประเด็น 2 ประเด็น คือมีผลกระทบในแง่ดีที่จะมีผู้เข้ามาศึกษาได้เยอะมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาใน
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญดีแ(ต
ด้านต่างๆของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (2 คน) มีผPROCEEDINGS
ลกระทบในแง่
ต่ตอ้อ)งมีการศึกษาวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นการจัดรายงานสื
แสดงหรื
อการเชื
นธรรมในแต่
กต้องมีการศึกษา
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ่อ
มวิมโยงวั
ชาการระดัฒ
บชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครัล้งทีะประเทศสมาชิ
่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
ข้อมูลให้รอบคอบ (1 คน) 7) วิธีและแนวทางการจั
ิธภัมหาวิ
ณฑ์ททยาลั้อยงถิ
ทบุอยุธรยาีให้ครัเ้งป็ที่ น8 แหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคม
และงานประชุมด
วิชการพิ
าการระดัพ
บชาติ
ราชภั่นฏจักลุนมศรี
อาเซียน มีประเด็น 3 ประเด็นการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คือการจัดองค์ความรู้ให้มีมบาตรฐานสากล
วิธีการประชาสั
สินคาในล็อคจาย จัสินดคทําาประเภทช็
อคโกแลต ม: พันธ์โดยใช้ระบบ
สารสนเทศที่หลากหลาย ร่วมมือกักรณี
บหน่ศึกวษา
ยงานเช่
มหาวิทจํายาลั
บริษัท นNN&KY
กัด ยในการจัดอบรมภาษาให้กับเจ้าหน้าที ทั้งภาษาอังกฤษ
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน (1 คน) จัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาที่จะแสดง การศึกษาพฤติกรรมของเป้าหมาย
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
หนายน้ําการสร้
พริกเห็4.0”
ดานางฟ
่อปขัแบบต่
ทั้งด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต การจัแนวทางการศึ
ดการสื่อเพื
ในรู
างๆ่อนประเทศไทย
(1ดจําคน)
งพิพาิธแปรรู
ภัณปฑ์ให้มีชีวิต โดยการจัดแสดง
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
บางส่วนให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการรับรูโดย
้ข้อพศวั
มูลนัต้นสุๆขสบาย
(1 คน) 8) แนวโน้มการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซีแนวทางในการพั
ยน ควรดําฒเนินาผลิ
นไปในทิ
ป2560
ระเด็
น 1 ประเด็
น คือแนวโน้
ตวัภันณที่ ฑศ19เทางใด
ห็-ด20นางฟ
ามีแปรรู
ป ตามความต
องการของผู
บริโภค มในการพัฒนาเพื่อ
ธันวาคม
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติและนโยบายจั
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจับดสนุ
จําณหน
าย ของโรงเรี
ยนวั
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุงงหวั
จังหวั
ด(1จันคน)
ทบุรี
รองรับประชาคมอาเซียนต้องได้รับการสนั
นหอประชุ
จากภาครั
ฐ
ทั
ง
้
นโยบายชาติ
ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
สรุปและอภิปรายผล
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
รูปแบบการจัดการของพิพิธภัณโดยฑ์แบัละแหล่
ลลังก สันงทัเรีด ยนรู้ในจังหวัดจันทบุรี แบ่งได้ 5 ด้านดังนี้
บปรุงงหวั
เสนดทางการขนส
TSP และ VRPTWอตัมาประยุ
ช กรณีศึก่ใษา
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียการปรั
นรู้ในจั
จันทบุรีมีจงโดยใช
ุดมุ่งหมายในการก่
้งพื่อเป็กตนใสถานที
นการศึกษารวบรวม
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
โบราณวัตถุสิ่งของต่างๆ แสดงประวัติ ความเป็นมาเพื่อให้ความรู้ผู้ชมในการจะสามารถมองอดีต ปัจจุบัน และเห็น
โดย วัชรพล วงศจันทร
แนวโน้มในอนาคตและนําออกแสดงเพื
่อเผยแพร่
ให้คนในชุมชน ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของโบราณวัตถุนั้นๆ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
สอดคล้องกับปณิตา สระวาสี (2559)
ที่กล่กรณี
าวว่ศาึกพิษาพ:ิธบริ
ภัณษัทฑ์XYZ
ท้องถิ
ยานยนต
จํา่นกัดมีเป้าหมายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยสร้างคลัง
ความรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่แสดงเรื่องราววิถโดย
ีชีวิตถิรภูนัมนิปทัญทิญา
มรดกท้
วาราตรี
วิทย องถิ่น และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนในชุมชนมีส่วน
กรรมการซื
และการตัดผสินู้นใจของผู
อผลิตภัณฑจากตคนวามรู
กกของธุ
รกิจชุามนและแบ่
ชน
ร่วม ด้านการบริหารจัดการ มีกพฤติ
ารบริ
หารจัด้อการโดยมี
ําเป็นศูซนื้อทีย์่มกีตลางในการให้
้ชาวบ้
งหน้าที่ให้
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นคว้ารวบรวมวัตถุและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดการท้องถิ่นอย่าง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
แท้จริง ตามหลักการจัดการแบบ “บวร”
คือบ้าน วันดําในการบริ
และโรงเรี
ยนสอดคล้
องกั
ปณิอํตาเภอพระนครศรี
า สระวาสี (2559)
การศึกษาบทบาทผู
หารจั
ดการเศรษฐกิ
จชุบมชน
อยุธยา ที่กล่าวว่าคนทํา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เชีจั่ยงวชาญในศาสตร์
หวัดพระนครศรีอยุพ
ธยาิพิธภัณฑ์ตั้งแต่แรก แต่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นในหลายเหตุผลเช่นใจรัก
โดย แสงจิ
ตต ไตแสงเ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ทั ก ษะในงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม าจากการสั่ ง สม
เกรงวั ต ถุ วั ฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ น จะสู ญ หาย
ต้ อ งการให้
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
ประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายเน้นให้บริการความรู้กับผู้คโภคของคนไทย
นในชุมชนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้ง
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
ชาวไทยและต่างชาติ ด้านรูปแบบมีรูปแบบในการจัดการแหล่งเรียนรู้ได้ดีในพื้นที่จํากัด เป็นรูปแบบพิพธภัณฑ์เพื่อการ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
รวบรวมวัตถุสิ่งของโบราณ ด้านการสร้
างสรรค์ มีการจัดแสดงที่น่าสนใจพอสมควร สื่อประกอบการจัดแสดงค่อนข้าง
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
น้อย ขาดเนื้อหาประกอบการจัดแสดง แผ่
ชม โดยพาะป้ายประชาสัมพันธ์ในลักษณะสองภาษา มีเพียงวัตถุ
โดยนอัพัญบชลีนําเยาวราช
โบราณนํามาจัดวางเท่านั้น ยังขาดรายละเอี
ยดประกอบวั
ตถุขตองการทํ
่างๆ มีากนาอิ
ารใช้
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
นทรีแยสงไฟจั
ดวยวิธปี ดลูแสดงประกอบได้
กขาวตนเดี่ยวและ ดี ขาดในเรื่องของ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
บบมี ชอํีวาิตเภอปราสาท
สอดคล้ องกั บ มาฆวดี
สื่ อที่เป็น มั ล ติมีเดี ยเพื่อเพิ่ ม ความสนใจต่อกลุ่ม เยาวชน เช่น การจั ด การพิ พธภั ณ ฑ์าแบลทมอ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
บุญสมบัติ (2552) ที่กล่าวว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การเน้นด้านการประชา
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
สัมพันธ์ การจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และการนําเทคโนโลยีมาช่วยเป็นสื่อในการนําเสนอ รวมถึงการเพิ่มสิ่งอํานวย
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้มากขึโดย
้น ธันย ชัยทร

ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
แนวทางการจัดการพิพิธการวิ
ภัณฑ์เคราะห
ทโดย
้องถิดวงรั
่นจัตนนทบุสวัรสีใดิห้์มเงคล
ป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนคือ เป็น
สถานที่ในการศึกษารวบรวมโบราณวัตถุสิ่งของต่างๆ ข้อมูลทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี และนํามาจัด
แสดงเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้าใจรากเหง้าของตนเองและเห็นความสําคัญของพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่
ตลอดจนเผยแพร่ ข้อมูลเอกลักษณ์ประจํา พื้นที่นั้นๆ สู่สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติได้ ตระหนั กและเห็ น
ความสําคัญของโบราณวัตถุในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดจันทบุรีล้วนตระหนักและเห็น
ความสําคัญตามประเด็นดังกล่างอย่างดี เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีชุมชนพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองดังนั้น
รูปแบบพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้จึงมีความหลากหลายสอดคล้องกับมนัญญา นวลศรี (2552) ที่กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของ
พิพิธภัณธ์มี 6ข้อ คือเพื่อให้เป็นแหล่งธํารงและสืบทอดคุณค่าเอกลักษณ์และมรดกของชาติเพื่อเป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ด้านการบริหารจัดการ การรวมกลุPROCEEDINGS
่มสมาชิกในชุมชนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะตําแหน่ง
รายงานสื
เนื่อบ
งจาก
งจากการประชุ
าการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี
ภัณฑารักษ์ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญสอดคล้
อบงกั
มนัการประชุ
ญญามวิชนวลศรี
(2552)
ที่กล่ครัา้งทีวว่่ 11าบุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
า งเสริม
รักในการบริการการบริหารจัดการควรได้
รับการสนั
บสนุ
จากภาครั
่ม้งีสที่ ่ว8 นเกี่ยวข้องในการสนับสนุหน
นและส่
และงานประชุมวิชาการระดั
บชาติ มหาวิ
ทยาลันยราชภั
ฏกลุมศรีอยุธฐยาทีครั
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ุมชนในส่วนของงบประมาณเพราะการที
เข้ามามีอคโกแลต
ส่วนร่ว:มนั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือ
บสินคาในล็อคจาย่ ภสิาครั
นคาฐประเภทช็
ศึกษาหารจั
บริษัทดการพิ
NN&KYพิธจําภักัณ
ด ฑ์และสอดคล้องกับสุมาลี สังข์ศรี (2548) ที่กล่าวว่าควรประสานงาน
งบประมาณที่เพียงพอต่อกรณี
การบริ
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ระหว่างพิพิธภัณ ฑ์ด้วกันและประสานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ ง
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อ่ มขัเป้่มบชาเคลื
่อนประเทศไทย
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที
่
เ
ป็
น
กลุ
หมาย
ตลอดจนบริ
ษ
ั
ท
ท่
อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ภ าครั ฐ ต้ อ งเป็ น สื่ อ ในการ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสามาชิ
อาเซี
อย่างหลากหลายช่องทาง ดังนั้นต้องมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะสอง
โดยกพศวั
ต สุยขนได้
สบาย
ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ ฒการจั
อธังเที
วทั
กท่องเที่ยวในประเทศ
แนวทางในการพั
นาผลิดตหานั
ด20นางฟ
า่ยแปรรู
ตามความตองการของผูบโดยเฉพาะนั
ริโภค
วัภันณ
ที่ ฑ19เกห็-ท่
นวาคม
2560้งปในและนอกประเทศ
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
สมาชิกอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ยรมงคล ่มคนทุกเพศทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา โดยคาดหวังให้กลุ่มคนใน
ด้านกลุ่มเป้าหมาย มุโดย
่งให้จับกริรกฤษณ
การแก่วิปเชีระชาชนกลุ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
พื้นที่เห็นความสําคัญเป็ของธุ
นอันรดักิบจคแรกและ
มุ่งเน้กนารโรงแรมในประเทศไทย
นักท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
าปลีกประเภทบริ
ต่างๆสอดคล้องกับศรีศักร วัลลิโดยโภดม
บัลลัง(2545)
ก สันทัดที่กล่าวว่าความรู้ทางท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องภายใน ซึ่งผู้คนภายนอกไม่อาจ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
และความรู
VRPTW
มาประยุ
กตดใชเป็กรณี
ทราบเรื่องราวได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าสร้างขึง้นโดยใช
มาเป็TSP
นองค์
้และนํ
ามาจั
นพิศพึกิธษาภัณฑ์ขึ้นมานั้นจะส่งผลให้ผู้คน
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
รู้จักตนเองมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนต่างถิ่นได้เข้ามารู้จักอีกด้วย
โดย วัชรพล วงศจันทร
ด้านรูปแบบ พิการปรั
พิธภับณปรุฑ์งกระบวนการเพื
และแหล่งเรี่อยลดความผิ
นรู้จัดตัด้งพลาดในการตรวจนั
ขึ้นเพื่อเป็นแหล่บงสิเรีนคยานรู
้ชุมชนเน้
นในการใช้พิพิธภัณฑ์และหอ
ประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูยานยนต
้ชุมชนคืกรณี
อเน้ศนึกการรั
ษา : บริบษความรู
ัท XYZ้ใจํนเรื
ากัด่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิ่งที่จัดแสดง โบราณคดี
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
โบราณวัตถุ เข้าใจและเห็นคุณค่าของเรื่องราวนั้นๆ ควรต้องมีการสํารวจความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ
สินมใจของผู
ซื้อดทีเจน
่มีตอผลิ
ตภัณฐฑต้จอากต
นกกของธุ
กิจชุมชน ่มพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
ภาครั
งสนั
บสนุนรการรวมกลุ
สมาชิกอาเซียน นําเสนอจุพฤติ
ดเด่กรรมการซื
นของแต่้อและการตั
ละแหล่งดให้
ีความชั
จังหวัดจันทบุรี
ชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็น โดย
การสร้
างความร่วมมือในการนําเสนอจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
จัดรูปแบบการท่องเที่ยวการศึ
การแบ่
งเส้นทางการท่
เหมาะสมกั
่มนักท่องเทีอ่ยยุวแต่
กษาบทบาทผู
นําในการบริอหงเที
ารจั่ยดวให้
การเศรษฐกิ
จชุมชนบอํกลุ
าเภอพระนครศรี
ธยา ละกลุ่มแต่ละประเทศตาม
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ฒนาภาษาของพนักงานในหน่วยงานการพัฒนาภาษา ปรับปรุงข้อมูลการ
ความสนใจ การเตรียมความพร้
อมในการพั
โดย แสงจิ
ต ไตณแฑ์สงแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิตย่อมเป็นผลดีต่อทั้งตัวแหล่งเรียนรู้และผู้เข้าชม เพื่อ
นําเสนอด้วยภาษาสากล ซึ่งการสร้
างพิพตธภั
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่แหล่งเรียนรูโภคของคนไทย
้นั้นต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างแนบเนียน และเกิดประโยชน์เพราะ
โดย อุบล ไมพุม
เมื่อผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับเรื่องต่างๆย่อมเกิดความผูกพันธ์และความประทับใจขึ้นได้ สอดคล้องกับกับมาฆวดี บุญสมบัติ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
(2552) ที่กล่าวว่าควรมีกรารปรั
ปรุงและพั
ฒนาพิ
พิธภัณฑ์ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ การจัด
าน ซีพบีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
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ด้านการสร้างสรรค์
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การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม
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า
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า
เภอปราสาท
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีความร่วมสมัย สร้างพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้สิ่งที่ต้องเน้นคือการใช้
จังหวัดสุรินทร
ระบบสารสนเทศแบบหลากหลายทั
้งป้ายประชาสัมพันธ์ สูจิบัตร แผ่นพับ คําอธิบายข้อมูลต่างๆ ควรมีอย่างน้อยสอง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอั
กฤษ โดยภาษาในประเทศสมาชิ
อาเซี
นก็งเทพมหานคร
นับว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกัน พัฒนาด้าน
กลยุทธกงารตลาดค
าปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน กเขตดุ
สติ ยกรุ
ภาษาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ข้อความรู้ในลักษณะบทความ ป้ายประชาสัมพันธ์สองภาษา สอดคล้อง
โดยจัธัดนแปลเอกสาร
ย ชัยทร
กับกับมาฆวดี บุญสมบัตการวิ
ิ (2552)
ล่าวว่นาของการลงทุ
การประชาสั
พันธ์พในจั
ิพิธงภัหวัณดฑ์จันในสื
เคราะหทีท่กางการเงิ
นทํามสวนสละ
ทบุร่อี ด้านต่าง ๆ จะมีผลอย่างยิ่งต่อการเพิ่ม
จํานวนผู้เข้าชม โดยเฉพาะการจั
าป้าตยบอกทางที
โดยดทํดวงรั
น สวัสดิ์มงคล ่ชัดเจนหรือป้ายประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําชมที่
หลากหลาย ควรมีการจัดทัวร์แหล่งเรียนรู้ เช่น รูปแบบท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน หนึ่งวัน หรือหลายวัน เพื่อสร้างทางเลือกให้
นักท่องเที่ยว อาจจัดการท่องเที่ยวตามฤดูกาล เช่นหน้าผลไม้มีการนําชมสวนผลไม้ และสอดแทรกเส้นทางไปตามแหล่ง
เรียนรู้ที่มีกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆภายในจังหวัดจันทบุรี ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การวางแผนการจัดการ
ท่องเที่ยว การแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยวตามที่พื้นถิ่นมี การศึกษารูปแบบ สู่การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว จากนั้นทํา
การตลาดประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน เพราะการสร้างการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิ
ภาพจะส่งผลต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมากสอดคล้องกับศรีศักร วัลลิโภดม (2545) ที่กล่าวว่าในการจัดพิพิธภัณฑ์
ขึ้นมาในปัจจุบันนี้ บางครั้งได้นําไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และยังสอดคล้องกับปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2559)
ที่กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมิใช่แค่เพียงที่เก็บรวบรวมข้อมูล แต่กลับเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ต่อต้านการผูกขาดทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมพหุทางวัฒนธรรม และจากการจัดการที่เป็นระบบและ
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การร่วมมือของคนในชุมชนที่ดีแล้วนั้นการที่พิพิธภัณฑ์แPROCEEDINGS
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ศรีศักร วัลลิโภดม. (2545). “พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่
” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
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ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
สุมาลี สังข์ศรี. (2548). รายงานการวิจัย การจั
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
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พงษ35, and the protection of personal data under the
Computer Crime ActsกลยุB.E.2550.
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Computer Crime Acts B.E.2550 is not able to provide full range of effective protection against privacy
infringement in terms of investigation process making the offenders not reluctant to violate the law
while the prosecution cannot effectively bring those offenders to justice.
By conducting comparative study of legal measures on personal data protection of Thailand
and other jurisdictions, the author found that existing legal measures applicable in EU, APEC and
Japan can provide appropriate and fair treatment and really be enforced. They have specific laws for
personal data protection and remedy for damage arisen from violation of privacy. The author further
discovered that Thailand should also have the same kind of legislation on personal data protection
through proposing draft Personal Data Protection Acts B.E…to the consideration by the National
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นันทมการปฏิ
ทิวาราตรีบวัติทยิงานของเจ้าหน้าที่เองมิให้กระทําการที่ผิดกฎหมาย หรือ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติและควบคุ
พฤติกยรรมการซื
ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากต
รกิจตชุกเป็
มชน น เครื่ อ งมื อ ของ
การกระทํ า ที่ เป็ น การละเมิด กฎ ระเบี
บ หรือ้อและการตั
ข้ อ บัง คัดบสินอีใจของผู
ก ทั้ ง จรรยาบรรณในวิ
ช าชีนกกของธุ
พ และไม่
จังหวัดจันทบุรี
ฝ่า ยรัฐ บาลหรือ ฝ่า ยการเมื องในการดํ า เนิ
น การอั น เป็น ลัก ษณะคุ ก คามฝ่า ยตรงกัน ข้ า ม การประสานงานระหว่า ง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการกํากับการศึ
ดูแลและตรวจสอบ
มีคณะกรรมการ
การอํ
านวยการ
การประสานงานเพื
่อให้การ
กษาบทบาทผูนําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จังหวั
ดพระนครศรีอยุธยา อความรุนแรงของการกระทําความผิดในลักษณะต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด การกํ
าหนดบทลงโทษหรื
แสงจินตตที่เไตกรงกลั
แสง วของผู้ที่จะทําการละเมิดอีกทั้งหากมีการกระทําการละเมิด
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริโดย
งและเป็
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
สิทธิส่วนบุคคลไปแล้วผู้ถูกละเมิดสมควรที่จะต้องได้รับโภคของคนไทย
หรือมีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
โดย อุบล ไมพุม
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ละเมิดได้อย่างสมควรและมี
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ความเหมาะสมทําให้ในปัจจุบันประเทศไทยยั
งไม่ทมในกรุ
ีกฎหมายเฉพาะหรื
ราน ซีพีเฟรชมาร
งเทพมหานคร อกฎหมายทั่วไปที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลและสิทธิ
ส่วนบุคคลของประชาชน มาตรการทางกฎหมายของประเทศที
โดย อัญชลี เยาวราช ่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลและสิทธิส่วน
องการทํานนาอิ
นทรีเยน็ดตวยวิ
ธปี ลูก่อขสัาวต
นเดี่ยวและ (กิตติศักดิ์ จันเส
และสื
งคมออนไลน์
บุคคลในการใช้งานเครื่องคอมพิวการวิ
เตอร์เคราะห
โทรศัทพางเศรษฐศาสตร
ท์เคลื่อนที่ ขระบบอิ
เทอร์
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
2555)จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้อํคาเภอปราสาท
วามคุ้มครองข้อมูลส่วน
จังหวัดสุรินทร
บุคคลของประชาชนจากการใช้งานเครื่องคอมพิ
วเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ของ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
เพื่อให้าปลี
เป็กนของชุ
ไปตามเจตนารมณ์
องกฎหมายและบทบั
กลยุทธการตลาดค
มชนทาน้ําสามเสน ขเขตดุ
สติ กรุงเทพมหานคร ญญัติในรัฐธรรมนูญใน
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในด้านมาตรการการสื
นพยานหลักฐานในการกระทําความผิด มาตรการการจับกุมและการ
โดย ธันย บชัค้ยทร

ดําเนินคดีผู้กระทํา ความครอบคลุการวิ
มของกฎหมายในทุ
กฐานความผิ
ด ความรุ
แรงของบทลงโทษที
่สมเหตุสมผลการ
เคราะหทางการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจันงหวั
ดจันทบุรี
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น การควบคุมโดย
ตรวจสอบหน่
และที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่
ดวงรัตน สวัวสยงานภาคเอกชน
ดิ์มงคล
ของรัฐกลายเป็นผู้กระทําความผิดเสียเอง อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ
จากนานาประเทศว่ า มีบ ทบั ญญั ติ ข องกฎหมายที่เ ป็ น สากล และเป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ที่ ดี ข องประเทศในด้ า น
กระบวนการยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการสากล ปัจจุบันได้ประกาศให้ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษา ประวัติ ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและ
สื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

224

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
2. เพื่อบทความวิ
ศึกษามาตรการทางกฎหมายกฎหมายการให้
ความคุ
้มครองข้
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113 ปอมูลส่วนบุคคลของประชาชนจากการใช้
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั้งที่ 8
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ต่างประเทศ
ศึกษา บริ
NN&KY จํากัด
3. เพื่อ ศึ ก ษาวิกรณี
เ คราะห์
ปการพั
ั ญษัทหามาตรการทางกฎหมายกฎหมายการให้
“การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ประชาชนจากการใช้งานเครื
่องคอมพิ
ท์ดเคลื
่อนที
เทอร์
เน็ตปและสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทย
แนวทางการศึ
อโทรศั
งทางการจั
จําหน
ายน้่ ําระบบอิ
พริกเห็4.0”
ดนนางฟ
าแปรรู
เพืกษาเพิ
่อวเตอร์
ขั่มบชเคลื
่อพนประเทศไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัาตมาเป็
สุขสบาย
4. เพื่อศึกษาแนวทางและนํ
นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายให้ความคุ้มครอง
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
ภค
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็่ อ
-ด20
ธันวาคม
2560
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจากการใช้
งานเครื
งคอมพิ
วเตอร์
โทรศัพอท์งการของผู
เคลื่อนทีบริ่ โระบบอิ
นเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ออนไลน์มีมาตรกฎหมายมีประสิโดย
ทธิจัภกาพและทั
ดยเทีราชภัยมอารยประเทศเพิ
มหาวิทยาลั
ฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร่ม
ี ขึ้น
รกฤษณ วิเชียรมงคล

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ

กิจคอางปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ทฤษฎีและงานวิจัยทีของธุ
่เกี่ยรวข้

โดย บัลลัเกี
งก่ยสัวกั
นทับด สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมาย
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
สิทธิในความเป็บรินษอยู
่ส่วนตั
ัท XYZ
จํากัวดเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งถูกบัญญัติไว้ในข้อตกลงนานาชาติเกี่ยวกับสิท ธิ
มนุ ษยชนจํา นวนมาก
และเป็
หัว ใจสํ
ญของการปกป้ องศัก ดิ์ ศ รีค วามเป็นมนุ ษย์แ ละเป็ นพื้นฐานของสั ง คม
โดย วัชนรพล
วงศาจันคัทร
การปรับนปรุ
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
ตโคมไฟ
การเข้าถึง
ประชาธิปไตย สิทธิในความเป็
อยูงกระบวนการเพื
่ส่วนตัวยังส่ง่อเสริ
มและสนั
บสนุนสิทธิอื่นบสิๆนคเช่าประเภทผลิ
น เสรีภาพในการแสดงออก
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ข้อมูลข่าวสาร และการรวมตัวสมาคม สิทธิในความเป็นส่วนตัวตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า บุคคลควรมีพื้นที่เพื่อการพัฒนาตน
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
อย่างเป็นอิสระ เพื่อแลกเปลี
่
ย
นและมี
เสรีภาพดสินมีใจของผู
“ปริซมื้อณฑลส่
ซึ่งนอาจมี
หรืรอกิจไม่ชุมมชนีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดย
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ที่มีตอผลิวตนตั
ภัณวฑ”จากต
กกของธุ
ปราศจากการแทรกแซงของรั
คคลที่ไม่ได้รับเชิญ กิจกรรมที่จํากัดสิทธิในความ
จังหวัดจัฐนโดยพลการและจากการรบกวนโดยบุ
ทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยดวสานุ
รัก้อษหา จะสมเหตุผล ก็ต่อเมื่อมันถูกประกาศเป็นกฎหมายอยู่แล้ว มี
เป็นอยู่ส่วนตัว เช่น การสอดแนมและการปิ
กั้นเนื
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชนและเป็
อําเภอพระนครศรี
ความจําเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่จะบรรลุเป้าประสงค์
ที่ชอบธรรม
นไปตามสัอดยุธส่ยาวนที่สมควรกับเป้าประสงค์ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้องการ
โดย แสงจิตต ไตแสง
การคุ้มครองข้สรรพสามิ
อมูลส่วนบุ
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างฐานข้ายวัอนมูพระราชสมภพสมเด็
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การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
และ VRPTW มาประยุ
กรณีงศคมด้
ึกษา วย กล่าวคือ เมื่อ
สิทธิส่วนบุคคลของคนแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน ขึง้นโดยใช
อยู่กTSP
ับสถานะของ
บุคคลผูกต้นใั้นช ในสั
บริษัท XYZ จํากัด
บุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลสาธารณะ (Public Figure)
สิทธิวงศ
ส่วจนบุ
คคลของเขาก็จะลดน้อยถอยลง อาทิ ดารา ผู้ที่ต้องการให้ชื่อ
โดย วัชรพล
ันทร
ของตนติดปาก นักการเมืองหรือเจ้าการปรั
หน้าทีบ่ขปรุอบรั
ฐ เพราะเกี่อ่ยลดความผิ
วข้องกับดการ
บริหารประโยชน์
่วนรวม โดยเราสามารถล่
วงรู้
งกระบวนการเพื
พลาดในการตรวจนั
บสินคาสประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
ศึกษา :าบริ
ษัท XYZ นจํากัส่ด วนตัวยังถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ควรละเมิด ใน
ข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะได้
ในส่กรณี
วนของด้
นความเป็
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
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ลส่วนบุ้อคและการตั
คลที่กฎหมายยั
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บุคคลฉบับแรก ได้ผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้นําเข้าสู่สภานิติ สาระของร่าง
โดย แสงจิตต ไตแสง
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับร่างโดยสพธอ.
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เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรียดวยวิธนปี ลูยอม
กขาวตจากเจ้
นเดี่ยวและ
อ่อนไหว ในอนุมาตรา 2 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยิ
าของข้อมูลหรือบุคคลที่
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะกําหนดเป็นข้อยกเว้นเพื่อเข้าถึงข้อมูล
จังหวัดสุรินทร
อ่อนไหว เป็นต้น มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้คโดย
วบคุโสภิมข้ตอตามูลประพฤทธิ
ส่วนบุคพคลใช้
งษ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการใช้หรือ
เปิดเผย ตามวัตถุประสงค์หรือเป็กลยุ
นการจํ
าเป็นเพืาปลี่อประโยชน์
วามเกีเขตดุ
่ยวข้สอติ งโดยตรงกั
บวัตถุประสงค์ของการเก็บ
ทธการตลาดค
กของชุมชนททาี่มน้ําีคสามเสน
กรุงเทพมหานคร
ธันย อชัมูยทร
รวบรวม และได้รับความยินยอมจากเจ้โดย
าของข้
ลที่ให้ไว้ก่อนหรือในขณะนั้น ในกรณีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 23
ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จําเป็นการวิ
ต้องดํเคราะห
าเนินทการตามวรรคหนึ
่ง นโดยข้
อยกเว้ในจั
นตามมาตรา
างการเงินของการลงทุ
ทําสวนสละ
งหวัดจันทบุรี 23 ที่ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถ
ดวงรังตแก่
น สวั
์มงคลอมูลเพื่อทราบ อนุมาตรา 6 กรณีอื่นตามที่กําหนดใน
เก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่โดย
ต้องแจ้
เจ้สาดิของข้
กฎกระทรวง แม้ว่ากฎหมายจําเป็นต้องเปิดช่องในการเพิ่มเติมข้อบัญญัติบางประการตาม อนุมาตรา 6 เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และการบังคับใช้จริง โดยที่ไม่ต้องยกร่างใหม่ แต่หากมีการกําหนดกฎกระทรวง เพิ่มเติมที่อาจมีลักษณะ
ของการจํากัดตัดสิทธิของประชาชนก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่มีความเหมาะสม (ณกฤช เศวตนันทน์ 2558) ดังนั้นจึงไม่ควร มี
ข้อยกเว้น และหากว่ามีความต้องการในการแก้ไขเพิ่มเติม ควรมีการเสนอเพิ่มเติมโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจะ มี
ความเหมาะสมมากกว่า เป็นต้น
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สารบัญ (ตอ)

4. ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้PROCEEDINGS
สื่อสังคมออนไลน์

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ความรวดเร็
นสมัยายวัของเทคโนโลยี
การติาดรําไพพรรณี
ต่อสื่อครบ
สารผ่
จุบันาได้ถูกนําไป
เนื่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
113 ปาน ระบบอินเทอร์เน็ต ปัจหน
บทความวิวจและความทั
ัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ช่วยในธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงธุรกิจประเภทธนาคาร สถาบันการเงิน ซึ่งส่วนมากจะมีการเปิดให้บริการ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคบาในล็
อคจาย สินคาประเภทช็
:
ธนาคารออนไลน์ (Internet
Banking) เนื่องจากการให้
ริการออนไลน์
ทําให้ลูกอคโกแลต
ค้าสามารถเข้
าถึงการให้บริการของผู้
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
ัยและนวั
ประกอบธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น และช่
าเนินธุรกิจจในขั
้นตอนต่ตางกรรม
ๆ ทําได้โดยง่ายและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดย วพิยให้
ชญณกี ารดํ
โดยทั่วไปผู้ประกอบธุรกิแนวทางการศึ
จบนอินเทอร์
จะสามารถเก็
บรวบรวมข้
มูลของลู
อนใหญ่
งทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ
กเห็4.0”
ดนางฟาอแปรรู
ป กค้า และเฝ้าติดตามพฤติกรรมใน
เพืกษาเพิ
่อเน็ขัต่มบส่ชวเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
นบนานโป
งน้ําารเนิ
อนนตํการเกี
าบลโป่ยงน้วกั
ํารบ
อนข้ออํามูเภอโป
งน้ํารคอคลของลู
น จังหวัดจักนค้ทบุ
ี
การใช้บริการของลูกค้าได้
ซึ่งจัดยเป็
การดํ
ลส่วนบุ
า รโดยลู
กค้าหรือผู้ใช้บริการอาจไม่
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
ทราบหรืออาจ ไม่ได้ให้ความยินยอมแก่การกระทําดังกล่าว หรือแม้จะมีการให้ความยินยอมแล้วก็อาจจะมีการนําข้อมูล
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตที
่ได้ให้ความยิ
ได้ธันอัวาคม
นเป็
นยการละเมิ
ดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้
มสิน
ริรํายอมไว้
ไพพรรณ
รติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
าธุรกรรมออนไลน์
ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทํ
โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล จึงมีความจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในข้อมูล
กรอบแนวคิ
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิยเล็มกทรอนิ
ส (eWOM)รกิกัจบสามารถดํ
ผลประกอบการ
ส่วนบุคคลด้วย โดยวิธีการให้
ความคุ
้มครองที
่ได้รับความนิ
ที่ผู้ปกระกอบธุ
าเนินการได้เอง ก็คือการจัดทํา
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
นโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเอง(เครือข่ายพลเมืองเน็ต 2556)
โดย บัลลังก สันทัด
5. ปัญหามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเปรี
ยบเทียบกับต่างประเทศ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เมื่อพิจารณาร่าบริงพระราชบั
ษัท XYZ จําญ
กัดญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของ ประเทศไทย เปรียบเทียบกับมาตรการ
ทางกฎหมายในต่างประเทศ กล่โดย
าวคืวัชอรพล
ตามมาตรการ
วงศจันทร ทางกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) คือ Privacy and Electronic
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Communications (EC Directive) (Amendment)
Regulations 2011
และมาตรการคุ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ออนไลน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ The Consumer Privacy Bill of Rights จะเห็นได้ว่ามีประเด็น ดังนี้ (Eckler, M
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
2011) 1)การบัญญัติกฎหมายคุ
้มครองข้
อมูลส่ดวสินบุ
คคลบนธุ
กส์ ประเด็
หลักประเด็นแรกจะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
นใจของผู
ซื้อที่มรีตกรรมอิ
อผลิตภัเณล็ฑกจทรอนิ
ากตนกกของธุ
รกิจชุมนชน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุจัคงหวั
คลตามร่
ดจันทบุราี งพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของประเทศไทยนั้น เป็นการ
เอี่ยวสานุรักนษกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่ว ๆ ไป โดยไม่ได้
บัญญัติการคุ้มครองข้อมูล ส่โดย
วนบุชวนพบ
คคลในฐานะเป็
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา ่จะแยกประเภท ของการ
จําแนก ประเภทของการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งต่างจากมาตรการทางกฎหมายในต่
างประเทศที
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนินธุตรตกรรมอิ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดํ
โดยาแสงจิ
ไตแสง เล็กทรอนิกส์ออกมาจากบทบัญญัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ลักษณะอื่นอย่างชัดเจน สรรพสามิ
อย่างเช่ตนใหม
ตามมาตรการทางกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป (EU) คือ Privacy and Electronic
กับการบริโภคของคนไทย
Communications (EC Directive)
Regulations 2011 ที่บัญญัติถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
โดย อุบล(Amendment)
ไมพุม
การติดต่อสื่อสาร ทางอิเการสื
ล็กทรอนิ
กส์ และตาม่มีผThe
Consumer
Billาปลีofก: กรณี
Rights
่อสารทางการตลาดที
ลตอความต
องการซื้อสิPrivacy
นคา ในรานค
ศึกษาซึ่งเป็นมาตรการหลัก ในการ
ราน ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์
ในประเทศสหรั
ฐอเมริกา ซึ่งนั่นทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
การคุ้มครองโดยมีหลักการที่ชัดเจนและครอบคลุมเฉพาะเรื่อง สําหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
นั้นจะเห็นได้ว่าไม่ได้บัญการทํ
ญัติ านาอิ
แยกประเภทของการคุ
ครองข้อมูลส่วนบุตํคาคลบนธุ
เล็กทรอนิกส์ออกมาจากการ
นทรียแบบดั้งเดิม ของกลุม้มเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอ อํรากรรมอิ
เภอปราสาท
คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลในลั
จังหวัดสุรกินษณะอื
ทร ่นๆ โดยรวมเข้าไว้เป็นกฎหมายกลางฉบับเดียว คือ ร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครอง
โดยมโสภิ
ตตา ประพฤทธิพงษ ่จะนําไปใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลนั้นไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ย่อมส่งผลให้
าตรการทางกฎหมายที
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
าปลีดกข้ของชุ
าน้คําสามเสน
เขตดุสดํติ าเนิ
กรุน
งเทพมหานคร
รูปแบบ ลักษณะ และวิธีการของการละเมิ
อมูลมส่ชนท
วนบุ
คลในการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแตกต่างไปจากการ
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในลักษณะอื่น และย่อมส่งผลไปถึงการกําหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใน
สวนสละ
ในจังหวัดจันทบุบรี รวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมและ ดูการวิ
แลข้เคราะห
อมูลส่ทวางการเงิ
นบุคคลนของการลงทุ
2)การให้นทํคาวามยิ
นยอมในการเก็
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ประเด็นในเรื่องนี้นั้นเมื่อศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย จะพบว่าในบางมาตรา อย่างเช่น
มาตรา 23, มาตรา 25, มาตรา 26, มาตรา 28, มาตรา 30 และ มาตรา 31 ได้บัญญัติถึง “การได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับมาตรการ ทางกฎหมายในต่างประเทศดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่ามีการบัญญัติถึง การได้รับความยินยอม จากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เช่นเดียวกัน แต่ได้บัญญัติไว้ในลักษณะของ “การได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงทําให้เห็นถึงปัญหาในการบังคับ ใช้กับกรณีของการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเจ้าของข้อมูลนั้น หากเป็นการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกิดขึ้นในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะขอความยินยอม เป็นหนังสือจาก
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร หรือหากเป็รายงานสื
นการขอความยิ
ข้อมูครัล้งทีส่่ 11วนบุคคลบนหน้า เว็บเพจ จะถือ
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุน
มวิยอมจากเจ้
ชาการระดับชาติวาิจของ
ัยรําไพพรรณี
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
ว่าเป็นการได้รับความยินยอมเป็
นหนังจสืัยอจากเจ้
าของข้อมูล ส่วนบุคคลหรือไม่ ซึ่งยังครบเป็113
นปัปญหาที่คลุมเครือและต้องมีหน
การา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ตีความอยู่ 3) การแจ้งต่อเจ้าของข้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อมูลส่วนบุคคลถึงการเก็บรวบรวมข้
อมูล ในประเด็นนี้นั้นจากการศึกษาจะพบว่าตาม
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่กรณี
วนบุศึกคษา
คลบริษในร่
างมาตรา
ัท NN&KY
จํากัด16 ได้กําหนดถึงรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้แก่เจ้าของข้อมูล
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
ส่วนบุคคลทราบก่อนหรือ ในขณะที่จะดําเนิ
โดยนการเก็
พิชญณบี ตีรวบรวม
รณากรณ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวประกอบไปด้วย 1) ชื่อ สถานที่ทํา
องทางการจั
ดจําอหนานิ
ยน้ตําิบพริุคกคล
เห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรู
่อขั่มาบชเป็เคลื
นประเทศไทย
การ และสถานภาพของผู้ควบคุมข้แนวทางการศึ
อมูลส่วนบุเพื
คกษาเพิ
คลว่
นบุค่อคลหรื
และเป็
นผูป้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิง
ของโรงเรี
ยนบ2)านโป
อน ตําบลโป
งน้ํารอน บอํรวบรวมตามหลั
าเภอโปงน้ํารอน จังหวั
ดจันทบุแรละวิ
ี ธีการที่กําหนดไว้
ธุรกิจหรือการพาณิชย์ ตามมาตรา 34
หรือไม่
วัตงถุน้ปํารระสงค์
ของการเก็
กเกณฑ์
โดย พศวัต สุขสบาย
ในมาตรา 18 3) ประเภทของข้อมูแนวทางในการพั
ลส่วนบุคคลทีฒ่มนาผลิ
ีการเก็
เป็2560นปข้อตามความต
มูลส่วนบุอคงการของผู
คลตามมาตรา
ตวัภันบ
ณที่ รวบรวมว่
ฑ19เห็-ด20นางฟ
าาแปรรู
บริโภค 23 หรือไม่ การ
ธันวาคม
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยอรติมูฯล(อาคาร
( ส่วนบุ
คคลตามมาตรา
กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้เพือมู่อการจั
ลส่วดนบุ
คหอประชุ
คล
หรืมสิรอิรําสิไพพรรณ
ทธิยนวั
ของเจ้
าของข้
จําณหน
าย ของโรงเรี
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุ41
รี รายละเอียดอื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ Privacy and Electronic Communications
กรอบแนวคิดการสื
่อสารแบบปากต
ปากอิเล็กทรอนิกPrivacy
ส (eWOM)Billกับof
ผลประกอบการ
(EC Directive) (Amendment) Regulations
2011
และ TheอConsumer
Rights จะพบว่ามาตรการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ทางกฎหมายในต่างประเทศดังกล่าวนั้นมีปโดย
ระเด็
บัลนลังการแจ้
ก สันทัดงแก่เจ้าของข้อมูล ที่เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศไทย โดยได้การปรั
กําหนดให้
วบคุม ข้งอโดยใช
มูลส่TSP
วนบุและ
คคลต้
องแจ้มาประยุ
งแก่เจ้กาตของข้
บปรุงเสผนู้คทางการขนส
VRPTW
ใช กรณีอศมูึกลษาว่าข้อมูลส่วนบุคคล
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
อะไรบ้างที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องการเก็บรวบรวม รวมทั้งแจ้งถึงการแชร์ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามด้วยว่า
โดย วัชรพล ญ
วงศ
มีหรือไม่อย่างไร ซึ่งหากพิจารณาตามร่างพระราชบั
ญัจตันิคทรุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็จะพบว่าไม่ได้มีการบัญญัติ ถึง
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การแจ้งเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลดังกล่ยานยนต
าวให้แก่กรณี
บุคศคลที
่สามด้วยว่ามีหรือไม่อย่างไร และในประเด็น เรื่องประเภทของของ
ึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมนั้นตามร่
ญญัวติทิดยังกล่าว ในมาตรา 16 (3) ได้กล่าวถึง การแจ้งถึงประเภท
โดยาถิงพระราชบั
รนันท ทิวาราตรี
พฤติกรรมการซื
นใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภั23ณฑจหรื
ากตอนไม่กกของธุ
มชน าหากมิใช่ข้อมูล
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมว่
าเป็น ้อและการตั
ข้อมูลส่วดสินบุ
คคลตามมาตรา
ซึ่งไม่รชกิัดจชุเจนว่
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว) แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจําเป็นต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูล
่ยวสานุรักษ
หรือ ไม่ว่าพวกเขาจะทําการเก็บรวบรวมข้
อโดยมูลชวนพบ
ส่วนตัวเอีอะไรของเจ้
าของข้อมูลบ้าง
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
6. การละเมิดข้อมูลส่วนบุจัคงหวั
คลโดยใช้
เทคโนโลยี
ดพระนครศรี
อยุธยา คุกกี้ (cookie)
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้
เทคโนโลยี
อย่างคุกกี้ (cookie) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น
โดย แสงจิ
ตต ไตแสง
กับการบริโภคของคนไทย
เป็นปัญหาสําคัญที่ทั่วโลกตระหนักถึสรรพสามิ
งและให้ตใหม
ความสนใจ
กฎหมายจึงมีบทบาทสําคัญ และมีความจําเป็นในการคุ้มครอง
โดยาอุเนิ
บลนไม
ุม
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการดํ
ธุรพกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
องการซื้ออสิมูนลคส่า วในร
าปลีก: กรณี
ษา ่วไป ไม่ได้แยก
พบว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการคุ
้มครองข้
นบุานค
คคล
เป็นศึกการทั
าน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
บทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วรนบุ
คคลบนธุ
รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ต่างหาก อย่างในมาตรการทางกฎหมายของ
โดย อัญชลี เยาวราช
ต่างประเทศ จึงส่งผลถึงประสิทธิภการวิ
าพในการคุ
ครอง ข้อขมูองการทํ
ลส่วนบุ
คคลบนธุ
รกรรมอิ
ล็กนทรอนิ
เคราะหท้มางเศรษฐศาสตร
านาอิ
นทรียดวยวิ
ธปี ลูกขาเวต
เดี่ยวและกส์ที่ยังไม่ชัดเจนและ
ครอบคลุมเพียงพอ ( ลัดดาวรรณ สุการทํ
วรรณเวก
2555)
านาอินทรี
ยแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
7. ปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออนไลน์
พงษ
สถานการณ์เนื้อหาที่ละเมิดสิโดย
ทธิแโสภิ
ละสิตตา่งยัประพฤทธิ
่วยุบนโลกออนไลน์
ว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้เติบโตแบบก้าว กระโดด
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
อย่างรวดเร็ว มีส่งิ ยั่วยุต่างๆเกิดขึ้นมากมายและได้
กลายมาเป็นปัญหาสังคมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ในลักษณะของความ
โดย ธันย ชัยทร
เป็นโลกออนไลน์เอง ก็ทําให้บุคคลลุ่มหลง มีโลกส่วนตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันคนร้ายเองก็มองเห็น โอกาสจากการที่ใช้
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ สามารถหลอกลวงจนเป็
นเหยื
่อได้สดิ์มในส่
โดย ดวงรั
ตน สวั
งคลวนของสถานการณ์เนื้อหาที่ เป็นอันตรายบนโลกออนไลน์
ในต่างประเทศนั้น มีหลายกรณีที่นําไปสู่การฆ่าตัวตาย แนวทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตราย
ในโลกออนไลน์ ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โครงการสายด่วนขึ้นเพื่อรับ
แจ้งและให้ คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการใช้ข้อกฎหมายในการจัดการผู้ที่สร้างเนื้อหาที่เป็น
อันตราย นั้น ทั้งนี้ ในการทํางานเพื่อจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายในโลกออนไลน์นั้น มีข้อจํากัดอยู่ หลายประการ ได้แก่
ข้อจํากัดด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายในโลกออนไลน์ข้อจํากัดด้านขาดแคลน
งบประมาณ ข้อจํากัดด้านกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหา(ณัฐกร ธรรมใจ 2558)
8. ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีมาตรการคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาจากการถูก
ละเมิดทั้งของรัฐและเอกชน
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สารบัญ (ตอ)

ปัจจุบันปัญหาการล่วงละเมิดข้อมูลPROCEEDINGS
ส่วนบุคคลมีอยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
พระนางเจารําไพพรรณี ครบ
113 ป้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยบทบั
ประโยชน์เปิดเผยหรื
อเผยแพร่
จนทํ
าให้เกิดความเสี
ยหาย จประเทศไทยมี
การคุ
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา ญญัติของ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจากใช้บังคับเฉพาะในหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ไม่ครอบคลุมข้อมูล
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ส่วนบุคคลที่อยู่ในภาคเอกชน
ซึ่งมีปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บไม่น้อยกว่าข้อมูลในภาครัฐ เช่น ข้อมูลในธนาคารพาณิชย์
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ฒนางานวิ
ตกรรมางๆ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสมาชิกกิจกรรมทาง
ข้อมูลในโรงพยาบาลเอกชน ข้อโดย
มู“การพั
ลการพั
พนั
งานลู
กจ้างในบริจษัยัทและนวั
ห้างร้านเอกชนต่
พิชญกณ
ี ตีรณากรณ
ธุรกิจ ข้อมูลของผู้สมัครเป็
นสมาชิกเพื
บักษาเพิ
ต่อรและบริ
ก่อารต่
าดงจําๆหนดัางยน้นั้นําพริเพืกเห็่อให้
การคุ
้มครองสิ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดนางฟ
าแปรรู
ป ทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่าง
ขั่มบชเคลื
นประเทศไทย
4.0”
ยนบานโปงน้ํารอน่มตํีอาบลโป
น้ํารอนบอํทบั
าเภอโป
อน จังหวัดจันทบุ่มรีลี ักษณะเป็นกฎหมายกลาง เพื่อ
มีประสิทธิภาพ และลดช่ของโรงเรี
องว่างของกฎหมายที
ยู่ จึงงควรมี
ญญังตน้ิขํารองกฎหมายที
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
ขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด สํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงาน
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
วาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
่อการคุ
้มครองข้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ึกษาเตรี
ยธันมการดํ
มได้
สิริรศ
ําไพพรรณ
มพระเกี
ยารติเนิ
ฯ (อาคาร
(นงานเพื
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
ง จังหวั
ดจันทบุอรี มูลส่วนบุคคลของประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
และยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูโดยลส่จัวกนบุ
คคลขึวิเ้นชียมารมงคล
โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังนี้ (นิธาน์ พงศา
รกฤษณ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ปาน 2555)
รกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
1. กําหนดให้มของธุ
ี “คณะกรรมการคุ
้มครองข้
อมูลส่วนบุคคล” และกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
โดย บัลลังก สันทัด
2. จั ด ตั้ ง สํ า นัการปรั
ก งานคณะกรรมการคุ
ครองข้
มู ลVRPTW
ส่ ว นบุ คมาประยุ
คล โดยเป็
น สํศาึกนัษาก งานในสั ง กั ด ของสํ า นั ก งาน
บปรุงเสนทางการขนสง้ มโดยใช
TSP อและ
กตใช กรณี
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
บริษัท XYZ จํากัด พร้อมทั้งกําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ชรพลและวิ
วงศจธันีกทรารเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การ
3. กําหนดหลักเกณฑ์โดยเงื่อวันไข
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
คาประเภทผลิตโคมไฟ
ใช้และการเปิดเผย รวมทั้งการเก็บรักษา การแก้่อไลดความผิ
ขและการโอนข้
อมูลส่วนบุบสิคนคล
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
4. กําหนดสิทธิของเจ้โดย
าของข้
อมูลส่วนบุคคล
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
5. กําหนดความรั
ผิดทางแพ่
ง และบทลงโทษทางอาญาสํ
หรัฑบจากต
ผู้ก่อนกกของธุ
ให้เกิดความเสี
พฤติบกรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัาณ
รกิจชุมชนยหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
นอกจากนี้โดยที่สื่อมวลชนมี
ความเกี
่ยวพัรนักษกับกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมาก แต่ก็มี บทบาทในการ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เสริมสร้างการเรียนรู้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน ดังนั้น สื่อมวลชนจึงเป็น กลุ่มเป้าหมายสําคัญที่ควร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะมีบทบาทสําคัญในการสร้างการเรี
ยนรูตต้ในเรื
่องนี้แก่สังคม สื่อมวลชนยังมีความ เหมาะสมที่จะมีบทบาทนําในส่วนของ
โดย แสงจิ
ไตแสง
การเป็นตัวแทนประชาชนในการต่
อ
สู
้
เ
พื
่
อ
คุ
้
ม
ครองสิ
ทธิความเป็นอยู่ ส่วนตัว หรือการใช้สิทธิในฐานะตัวแทนภาคประชา
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
สังคม และโดยเฉพาะบทบาทในการเผยแพร่
โดย อุบล ไมพุม ความรู้กฎหมาย และการสร้างความเข้าใจเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตเพราะสื
องการซื้อ่อสินมวลชนมี
คา ในรานค
าปลีก: ่จกรณี
ษาาที่ “สื่อ” ต่อ “มวลชน” ได้
กลไกที
ะทํศาึกหน้
ทัศนคติและสร้างความตระหนั
กรู้ในสิทธิของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
สรุปได้ว่าปัญหาจากการได้
รับผลกระทบจากภาครัฐ หรือเอกชน คือส่วนในเรื่ององค์กรผู้มีอํานาจบังคับการให้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เป็นไปตามกฎหมายนั้น การทํ
งานวิานาอิ
จัยนเห็ทรีนยว่แาบบดั
รูป้งแบบองค์
อิสระมีความเหมาะสมกั
ดตั้งองค์กรเพื่อคุ้มครองสิทธิใน
เดิม ของกลุกมรเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ บอํการจั
าเภอปราสาท
ความเป็นส่วนตัว และโดยที
้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นบริบทความสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐ” กับ “ประชาชน” การใช้
จังหวั่กดารคุ
สุรินทร
โสภิกตตา
ประพฤทธิเป้พงษ
ร จะบรรลุ
าหมายของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อ
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของโดยองค์
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้้งําฝ่สามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
องค์กรได้รับประกันความ เป็นอิสระจากระบบราชการทั
ายบริหเขตดุ
ารและการเมื
อง
โดย ธันย ชัยทร
9. ปัญหาองค์กรที่ทําหน้าที่ควบคุม เป็นองค์กรที่เป็นอิสระหรือไม่
การวิ
นของการลงทุ
งหวัดจันทบุร่ ี 9 ได้กําหนดหลักในเรื่องคณะกรรมการ
ร่างพระราชบั
ญเญัคราะห
ติว่าทด้างการเงิ
วยการคุ
้มครองข้อนมูทํลาสวนสละ
ส่วนบุคในจั
คลในหมวดที
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ซึ่งได้กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลไว้ อีกทั้งได้กําหนดคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการไว้โดยกําหนดคุณวุฒิไว้หลายสาขา ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นอิสระในการดําเนินงานต่างๆของ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือกรรมการแต่ละบุคคลสามารถดําเนินการต่างๆได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง อีกทั้งกรรมการแต่ละบุคคลก็จะมีความชํานาญในแต่ละสาขาที่ตนเองมีความชํานาญ ทําให้คณะกรรมการมี
ความสามารถในการดําเนินการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดําเนินงานในทุกสาขา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ รวมถึงสาขาทางสังคมอย่างนิติศาสตร์ด้วย (กิตติพันธุ์
เกียรติสุนทร, 2537)

229

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ดังนั้นการกําหนดคุณวุฒิของกรรมการหลายสาขานั
จะช่วบชาติ
ยให้วิจกัยรํารดํ
าเนิครัน้งงานไปอย่
างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุม้น
วิชก็าการระดั
าไพพรรณี
ที่ 11
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รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113
ป
(ภาคบรรยาย)
กรรมการก็มิได้ขึ้นตรงต่อบทความวิ
บุคคลใดบุจคัยคลหนึ
่ง ทําให้ก ารปฏิบัติตามหน้า ที่เป็ นอิ สระและมี ความเป็นกลาง ทํ าให้หน
ก ารา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
าของข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นบสิประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประเทศชาติ
นคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
10. ปัญหาการเปิดเผยข้อกรณี
มูลและข้
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ทั่วไปและเฉพาะเจาะจงไว้ โดยหลักแล้วจะไม่เพื
สามารถเปิ
ดเผยข้
อมูลที่มีการประมวลผลข้
อมูลปได้เลย หากปราศจากความ
ยนบานโปงน้ําารสามารถเปิ
อน ตําบลโปงดน้เผยข้
ํารอน ออํามูเภอโป
ํารอน จังหวัดจันทบุอรมูี ลได้เพียงแต่เฉพาะ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้ของโรงเรี
ง ซึ่งหมายความว่
ลที่มงีกน้ารประมวลผลข้
โดย พศวัต สุขสบาย
ได้รับ ความยินยอมจากเจ้ า ของข้ อแนวทางในการพั
มูล ซึ่ งร่างพระราชบั
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า2560
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ด้บัญญัตอิใงการของผู
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(อาคาร
เพียงแต่แจ้งโดยชัดแจ้งก็เพียงพอที่จเพืะเปิ
ดเผยข้
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รมงคล
บุคคลนั้นเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ซึ่งการได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งนั้น หากพิจารณาแล้ว
ดการสื่อาสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
การไม่ได้รับความยิมยอมเป็นลายลักรอบแนวคิ
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ให้การพิสูจอน์ปากอิ
การละเมิ
ดสิกทสธิ(eWOM)
ในข้อมูลกัส่บวผลประกอบการ
นบุคคลค่อนข้างลําบาก อัน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เนื่องจากขาดหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ความผิ
โดย บัดลลัเพราะหากมี
งก สันทัด การให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
เอกสารให้ความยินยอมดังกล่าวจะกลายเป็
่งเป็TSP
นพยานที
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กมากในการพิ
ารณาคดี(กระทรวง
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อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญโดย
ญัตวัิดชังรพล
กล่าวงศ
วก็ไจด้ันบทรัญญัติถึงข้อยกเว้นที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ประมวลผลโดยทั่วไปและโดยเฉพาะเจาะจงได้
โดยกําหนดข้อยกเว้นไว้ 9 ประการด้วยกัน โดยประเด็นที่น่าสนใจคือการ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เปิดเผยในขอบเขตของวิชาชีพหนังสือพิมพ์โดยหรืถิอรนัการเขี
นข่าวสื
นท ทิวยาราตรี
วิท่อย สารมวลชนโดยไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
เสรีภาพของสิ่งพิมพ์ ถือว่าเป็นสิ่งสํพฤติ
าคัญกรรมการซื
ที่จะต้อ้องกํ
าหนดข้ดสิอนยกเว้
่อมวลชน
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นทบุอรย่ี างมีประสิทธิภาพได้นั้นจําเป็นจะต้องอาศัยการเปิดเผยหรือการไหล่ผ่าน
ผลประโยชน์ของประชาชาน โดยจะพิ
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การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่จังอหวัย่ดาพระนครศรี
งไรก็ตามการยกเว้
อยุธยา นให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็มิได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลได้
อย่างไม่จํากัดเพราะมีการกําหนดไว้ในมาตรา
26 เช่ตตนไตกันแสง
ว่า การเปิดเผยดังกล่าวต้องไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายว่า
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โภคของคนไทย นส่วนตัว หรือประโยชน์สาธารณะด้วยเช่นกัน

โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
1. ในอดีตที่ผ่านมา ความพยายามจั
โดย อัดญการประเด็
ชลี เยาวราชนอินเทอร์เน็ตกับสังคมโดยมากมักเป็นการออกมาตรการหรือ
นโยบายจากการปรึกษาหารือภายในกลุ
่มประเด็
น ซึ่งในทางหนึ
่งมีาขนาอิ
้อดีนเทรี
พราะผู
ความเข้าใจในประเด็น
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
ยดวยวิ้เธข้ปี าลูร่กวขมหารื
าวตนเดีอ่ยมีวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
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บบดั
ง
้
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ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ดังกล่าว แต่ในอีกทางหนึ่งก็ทําให้ขาดมุมมองจากกลุ่มประเด็นที่อาจดูไม่เกี่ยวข้องกัน แต่อาจได้รับผลจากการดําเนิน
จังหวัดสุรินทร าเนินนโยบายอินเทอร์เน็ตกับสังคมดังกล่าว นํามาสู่ความริเริ่มใน การ
นโยบายเช่นกัน ความซับซ้อนในการออกแบบและดํ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
จัดเวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็กลยุ
ต หรื
อ Internet Governance Forum (IGF) ทั้งในระดับสากลระดับ ภูมิภาค และ
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ระดับประเทศในหลายประเทศ ซึ่งพยายามจะนํ
โดย ธันย าชักลุ
ยทร่มที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอินเทอร์เน็ตในหลากหลาย ประเด็น

หลากหลายระดับ มาร่วมหารือกันในประเด็
นทีท่สางการเงิ
ําคัญต่นาของการลงทุ
งๆ อาทิ ความเป็
นกลางของเครื
การวิเคราะห
นทําสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุอรข่ี าย (Net Neutrality) การ
ละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการสอดส่
โดย ดวงรัอตงการสื
น สวัส่อดิ์มสารเป็
งคล นวงกว้าง การส่งเสริมการค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบมือถือ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานด้านมนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งเมื่อการหารือเสร็จสิ้นแล้ว ข้อเสนอที่ได้จากเวที
ดังกล่าว จะถูกรวบรวมผ่านหน่วยงานเจ้าของประเด็นเพื่อส่งต่อไปยังกลไกที่เกี่ยวข้องหรือเวที ที่ระดับสูงขึ้น อันจะทําให้
การออกแบบนําเสนอนโยบายมีความรอบด้านและแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผลมากขึ้น โดยเวที IGF ในระดับสากลจะจัดขึ้น
ปีละครั้ง และมีสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุน
2. จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) ตาม Privacy and Electronic
Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 พบว่ามาตรการ ดังกล่าวครอบคลุมถึงการใช้
คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันสําหรับเก็บข้อมูล และการเข้าถึง ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ อย่างเช่น
คอมพิวเตอร์หรือมือถือ ข้อบังคับในเรื่องนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต แม้ว่า
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สารบัญ (ตอ)

ข้อมูลที่ถูกเก็บไป จะไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้PROCEEDINGS
นี่ไม่ใช่ข้อบังคับที่ออกแบบมาเพื่อจํากัดการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว แต่ใช้
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

สําหรับป้องกันไม่บทความวิ
ให้มีการเก็จบัยข้(ภาคบรรยาย)
อมูเนืล่อบนคอมพิ
ของผู้ใช้จพระนางเจ
และป้ารําอไพพรรณี
งกันไม่
ห้นปําข้อมูลนั้น มาใช้ โดยที่ผู้ใช้หน
ไม่อา นุญาตและ
งในวโรกาสคลายวัวนเตอร์
พระราชสมภพสมเด็
ครบใ113
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ไม่ยินยอม16 ตาม Directive มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อ สื่อสารทาง
คาในล็
อคจาญย ญั
สินตคิถาประเภทช็
อคโกแลตยของบริ
:
อิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญ ดัการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
งนี้ ใน Directive ตามข้อ บ5สินได้
มีการบั
ึงความปลอดภั
การติดต่อสื่อสาร ทาง
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒนางานวิ
อิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ โดยกํโดย
า“การพั
หนดให้
ริการติดต่จอสืัย่อและนวั
สารทางอิตเกรรม
ล็กทรอนิกส์สาธารณะ (“ผู้ให้บริการ”) จะต้องมี
พิชญณผู้ใี ตีห้รบณากรณ
มาตรการทางเทคนิคและการจั
ดการที
ที่จดะปกป้
องําพริ
ความปลอดภั
ยของบริ
แนวทางการศึ
องทางการจั
จําหนายน้
กเห็4.0”
ดนางฟาแปรรู
ป การนั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวที่อ้าง
เพืกษาเพิ
่อ่เหมาะสมเพื
ขั่มบชเคลื
่อ่อนประเทศไทย
น อํคาคลสามารถเข้
เภอโปงน้ํารอน จังาหวั
จันเทบุ
ี
ถึงนั้น อย่างน้อยที่สุดต้อของโรงเรี
ง 1)ยนบาทํนโป
าให้งน้แําน่รอในจว่ตําบลโป
ข้อมูงลน้ส่ําวรอนบุ
ถึงดได้
พียรงโดยบุ
คคลที่ได้รับอนุญาตด้วย
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
วัตถุประสงค์ที่ได้รับอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 2) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บหรือส่งผ่านจากความเสียหายโดย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ไม่ได้ตั้งใจหรือ โดยไม่ชอบด้
วยกฎหมาย,
ญยนวั
หาย
หรืาอแปรรู
การเปลี
ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ และการเก็บข้อมูล โดย
มการสู
สิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติฯ (อาคาร
( ่ยนแปลงแก้
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้โดยวยกฎหมาย,
าเนินการ, การเข้าถึง หรือการเปิดเผย และ 3) ทําให้แน่ใจถึงการนํา
จักรกฤษณ วิเการดํ
ชียรมงคล
ดการสื
่อสารแบบปากต
กทรอนิ
กส (eWOM)
นโยบายความปลอดภัยเกีกรอบแนวคิ
่ยวกับการจั
ดการของข้
อมูลส่อปากอิ
วนบุเคล็คล
ไปปฏิ
บัติใช้ให้กัเกิบผลประกอบการ
ดผล (Debussere, F 2005)
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
3. เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของ ประเทศไทย เปรียบเทียบกับ
โดย บัลลังก สันทัด
มาตรการทางกฎหมายในต่
างประเทศ
กล่าวคือ ตามมาตรการ ทางกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) คือ Privacy and
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
Electronic Communications
(Amendment) Regulations 2011 และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บริษัท XYZ(EC
จํากัDirective)
ด
บุคคลออนไลน์ ในประเทศสหรัโดย
ฐอเมริ
กา คืวงศ
อ จThe
วัชรพล
ันทร Consumer Privacy Bill of Rights จะเห็นได้ว่ามีประเด็น ให้นํามา
บปรุงกระบวนการเพื
ลดความผิด้มพลาดในการตรวจนั
บสินคคคลบนธุ
าประเภทผลิ
ตโคมไฟ
วิเคราะห์อยู่ 5 ประเด็น การปรั
ดังนี้ 8.1)
การบัญญัติก่อฎหมายคุ
ครองข้อมูลส่วนบุ
รกรรมอิ
เล็กทรอนิกส์ ประเด็นหลัก
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ประเด็นแรกจะเห็นได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ประเทศไทยนั้น เป็นการบั
ญ
ญั
ต
ิการคุ้อ้มและการตั
ครองข้อดมูสินลใจของผู
ส่วนบุซคื้อคลในฐานะเป็
กฎหมายกลางในการคุ
พฤติกรรมการซื
ที่มีตอผลิตภัณฑจนากต
นกกของธุรกิจชุมชน ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดเก็บข้อมูล ซึ่งต่างจากมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศที่จะแยก
ทั่วๆ ไป โดยไม่ได้จําแนกจังหวัดประเภทของการจั
จันทบุรี
เอี่ยวสานุรักษาเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากบทบัญญัติ ในการคุ้มครอง
ประเภท ของการคุ้มครองข้อมูโดย
ลส่ชวนพบ
วนบุคคลในการดํ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจั
ดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา โรป (EU) คือ Privacy
ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นอย่างชัดเจน อย่างเช่
นตามมาตรการทางกฎหมาย
ของสหภาพยุ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
and Electronic Communications
(Amendment) Regulations 2011 ที่บัญญัติถึงการคุ้มครอง
โดย แสงจิต(EC
ต ไตDirective)
แสง
ข้อมูลส่วนบุคคลในการติสรรพสามิ
ดต่อสื่อตสาร
กทรอนิกส์ และตาม The Consumer Privacy Bill of Rights ซึ่งเป็น
ใหมกับทางอิ
การบริเล็โภคของคนไทย
มาตรการหลัก ในการคุ้มครองข้
โดย ออุบมูลลส่ไมวพนบุ
ุม คคลออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนั่นทําให้ข้อมูลส่วนบุคคล บน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้การสื
รับ่อการคุ
้มครองโดยมี่มีผหลตลักอความต
การทีอ่ชงการซื
ัดเจนและครอบคลุ
มเฉพาะเรื
สารทางการตลาดที
้อสินคา ในรานคาปลี
ก: กรณีศึก่อษาง สําหรับกฎหมายคุ้มครอง
ราน ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนั
้นจะเห็
นได้งเทพมหานคร
ว่าไม่ได้บัญญัติ แยกประเภทของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรม
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นๆ โดยรวมเข้าไว้เป็นกฎหมายกลางฉบับเดียว คือ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ร่างพระราชบัญญัติ คุ้มการทํ
ครองข้
นบุ้งคเดิคลนั
้น ย่มอเกษตรกรรมธรรมชาติ
มส่งผลให้มาตรการทางกฎหมายที
่จะนําไปใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูล
านาอิอนมูทรีลยส่แวบบดั
ม ของกลุ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ส่วนบุคคลนั้นไม่สอดคล้จัองหวั
งกัดบสุรูรินปทรแบบ ลักษณะ และวิธีการของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการ ดําเนินธุรกรรม
โดย โสภิตตา ดประพฤทธิ
งษ คคลที่ถูกจัดเก็บในลักษณะ อื่น และย่อมส่งผลไปถึงการกําหนด
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแตกต่างไปจากการละเมิ
ข้อมูลส่วพนบุ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน
เทพมหานคร
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมและ
ดูแเขตดุ
ลข้อสมูติ ลกรุ
ส่วงนบุ
คคล 8.2) การให้ความยินยอมในการเก็บ
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเด็นในเรื่องนี้นั้นเมื่อศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
เคราะหทางการเงิ
ของการลงทุ
าสวนสละ
งหวัดมาตรา
จันทบุรี 26, มาตรา 28, มาตรา 30 และ มาตรา
บุคคลของไทย จะพบว่าการวิ
ในบางมาตรา
อย่านงเช่
นมาตรานทํ23,
มาตราในจั25,
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
31 ได้บัญญัติถึง “การได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการ ทางกฎหมายในต่างประเทศดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่ามีการ
บัญญัติถึง การได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เช่นเดียวกัน แต่ได้บัญญัติไว้ในลักษณะของ “การได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงทําให้เห็นถึงปัญหาในการบังคับ ใช้กับกรณีของการ
ดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเจ้าของข้อมูลนั้น หากเป็นการดําเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะขอความยินยอม เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร หรือหากเป็นการขอความยินยอมจาก
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
เจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าเว็บเพจ จะถือว่าเป็นการได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

หรือไม่ ซึ่งยังเป็นปัญหาที่คลุบทความวิ
มเครือและต้
กเนื่อารตี
ความอยู
่ (O’Donnell,
M,2011)
งในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัยองมี
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ผู้วิจัยสรุปถึงความสําคัญและความจําเป็นทางกฎหมายเพื่อหาแนวทางให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็
อคโกแลต
ของประชาชน ทั้งระดับประเทศหรือการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
องค์การระหว่างประเทศ โดยการตรากฎหมายเพื
่อคุ้มครองข้
อมู: ลส่วนบุคคล อาทิ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ในประเทศ อเมริกา ญี่ปุ่น ที่มีกฎหมายเพืโดย
่อ“การพั
คุการพั
้มพิครองข้
มูลส่วนบุคจคลและเยี
ยวยาความเสี
ฒอนางานวิ
ัยและนวั
ตกรรม ยหาย อันเกิดจากการละเมิด
ชญณี ตีรณากรณ
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวแนวทางการศึ
ดังนั้นประเทศไทยจึ
งมีค่อวามจํ
เป็นายน้ําทีพริ่จกะต้เห็4.0”
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นประเทศไทย
บุคคลของประชาชนในประเทศด้วยเช่
นกันยทันบ้งนีานโป
้ เนื
จจุบงน้ันําประเทศไทยยั
ของโรงเรี
งน้่อํารงจากปั
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน ความครอบครองของเอกชนขึ้นบังคับใช้เป็นการเฉพาะ ทําให้ไม่มีหลักประกันในการคุ้มครอง
าแปรรู
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นแนวทางในการพั
ฐาน ดังนั้น เพืฒา่อยนาผลิ
เป็
นตมาตรการในการคุ
้มยรติครองข้
อมูเภอขลุ
ลส่วงนบุจังคหวัคล
การคุ้มครองสิทธิใน
มสิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
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จั
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หวั
ด
จั
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ลข่าจัวสารในยุ
ทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลการจัดส่งข้อมูโดย
กรกฤษณ วิคเชีทีย่เรมงคล
รวมทั้งเพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายที
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วามจํ
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่ประเทศไทยจะต้
องมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตาอเป็
ปากอิ
กส (eWOM) กับผลประกอบการ
รกิจคาปลีกกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับของธุ
โดยการผลั
ดัน ร่างพระราชบั
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สาระเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เป็น เจ้าของข้อมูลและควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เป็นบทบัญญัติ ของกฎหมายที่มีลบริักษณะเป็
้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ครอบคลุม
ษัท XYZ นจํากฎหมายกลางขยายขอบเขตการคุ
กัด
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นการเฉพาะสู่กโดยารพิวัชจรพล
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โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
บุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุพฤติ
คคลของท่
และสํดาสินันใจของผู
กงานตระหนั
กดีตวภั่าณฑท่จาากต
นในฐานะผู
กรรมการซืา้อนและการตั
ซื้อที่มีตอผลิ
นกกของธุรกิ้ใช้จชุบมริชนก ารธุรกรรมทาง
ารอืดจั่นนใดของสํ
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน หรือบริจักงหวั
ทบุรี านักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับ
ชวนพบ
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็โดย
บไซต์
ของสํเอีานั่ยวสานุ
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าเภอพระนครศรีอยุพธยา
2. ข้ อ มู ล ส่ว นบุ ค คลของท่ า นที่ สํ า นั ก งานได้ รั บ มาหารจั
เช่ นดการเศรษฐกิ
ชื่ อ อายุจทีชุม่ อชนยู่ อํหมายเลขโทรศั
ท์ หมายเลขบั ต ร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่
งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์
โดย แสงจิตต ไตแสง
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพสรรพสามิ
จะถูกนํตาใหม
ไปใช้
ห้เป็นโภคของคนไทย
ไปตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานของสํานักงานเท่านั้น และ
กับใการบริ
สํานักงานจะดําเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรั
โดย อุบกลษาความมั
ไมพุม ่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่การสื
านก่อ่อสารทางการตลาดที
น
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
รานขซีองบุ
พีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
3. เพื่อรักษาผลประโยชน์
คคลในเรื
่องสิ
ทธิความเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ และ
โดย
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ญ
ชลี
เยาวราช
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากการใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ การประมวลผล การใช้ประโยชน์ และการ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เปิดเผยหรือส่งต่อ (collect-process-use-disclosure/transfer)
จึงควรต้องมีการกําหนดมาตรการการคุ้มครองข้อมูล
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ส่วนบุคคล
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิ
ประพฤทธิ
พงษ
ฒนาการตระหนั
กรู้ของสาธารณะในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว
4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้
าใจตตาและพั
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ท
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สามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะภาครัฐและภาคผู้ประกอบการที่มีการดําเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลเขตดุ
ของประชาชนโดยตรง
5. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่โดย
อผูธั้ดนํายเนิชันยกิทรจกรรมเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาค
การวิ้ เความเข้
คราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
ในจังหวัดจันทบุ
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนการพัฒนาความรู
าใจ และสร้
างจิตสํนาทํนึาสวนสละ
กและความตระหนั
กรูรี้ในสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ประชาชน ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการควบคู่กันไปกับการรอผลของกระบวนการนิติบัญญัติ
6. ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจนว่าจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์การเก็บ ประเภทบุคคลหรือ
องค์กรที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการเปิดเผย ต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลและมาตรการที่จะใช้ในการจํากัดการใช้
การเปิดเผย การเข้าถึง และการแก้ไข ทั้งนี้ต้องแจ้งก่อนหรือในขณะที่เก็บ หรือเร็วที่สุดหลังการจัดเก็บ
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last significance is financial part (Meanโดย
= 7.80,
SD = 0.88). From analyzing, it is found that service quality of
ธันย ชัยทร

contractor yields the highest operating the project (Mean = 8.18, SD = 0.76). From determining the
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
relation between factors in selecting โดย
contractor
service quality of contractor, it can be expressed as
ดวงรัตน สวัand
สดิ์มงคล
equation: service quality of contractor = 16.184 – 0.116(Financial status) – 0.142(contractor organization) +
0.128(personnel resource of company) – 0.879(working tool) with correlation coefficient, R = 0.6569. From
this research, it can be utilized to decide for selecting contractor from basic quality, capability of work
and quality as time for extending and improving company later.
Keywords: Decision Making, Model Quality, Auto–For–Cash Loan
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รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ารําไพพรรณี ครบก113
ป งขันกันในการให้บริการลู
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
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ศรี ในนามบริ
ษัท เงินติดล้อ จํากัด และบริษัทให้บริการสินเชื่อ
นามสมหวังเงินสั่งได้ 400 สาขา,โดย
“การพั
ฒนางานวิ
จัยงและนวั
ตกรรม
พิชญณี ตีรณากรณ
ท้องถิ่นในทุกจังหวัด เช่น ในทางภาคเหนื
ษัท่อนินประเทศไทย
่มซีด่เส็จํางหนลิาสยน้ซิ่งําพริจํากกัเห็ด4.0”
ทางภาคใต้
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
อริงทางการจั
ดนางฟ
าแปรรูป มีบริษัทกระบี่รวมทุน จํากัด เพราะยอด
่อขัอมี่มบชบเคลื
การปล่อยสินเชื่อบริษัทจํานํของโรงเรี
าทะเบียยนบนรถรวมกั
น
มากกว่
า
30,000
ล้
า
นบาทต่
อ
ุกบริ
านโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอนปีจังทํหวัาดให้จันททบุ
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ยนวัอาคารเฉลิ
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จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
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ดการสื
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อปากอิ
เล็กาทรอนิ
ของธุรกิอจงดํ
คาปลี
การโรงแรมในประเทศไทย
ภายในสาขาที่ทางผู้รับเหมาจะต้
าเนิกประเภทบริ
นการทั้งหมด
ได้แก่ งานตกแต่งภายในสาขา, งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร, งาน
โดย
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ด
ระบบปรับอากาศและงานระบบรักษาความปลอดภัยภายในระยะเวลา 30 วันสําหรับสาขาใหม่และ 45 วันสําหรับสาขาปรับปรุง
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ภายในสาขา ขั้นตอนในการคั
อกผูจํ้ราับกัเหมามี
ความสําคัญที่จะทําให้ทางบริษัทสามารถดําเนินการเปิดสาขาทําธุรกิจนําบริษัท
บริดษเลื
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ด
อกทําเลที่ตั้งสาขาเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัว เช่น
คู่แข่ง บางประเภทธุรกิจมีการวางแผนงานในการเลื
โดย วัชรพล วงศจันทร
งกระบวนการเพื
ลดความผิ
อุตสาหกรรมค้าไม้และวัสดุการปรั
ก่อสร้บาปรุงของจั
งหวัดสุร่อาษฎร์
ธานีดพลาดในการตรวจนั
ให้ความสําคัญกับสิบนปัคจาประเภทผลิ
จัยต้นทุนตเป็โคมไฟ
นอันดับแรก ปัจจัยที่ดิน ปัจจัย
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
การขนส่ง ปัจจัยตลาด และปัจจัยสังคมและชุมชน และปัจจัยทําความพร้อมของทําเลที่ตั้ง ในการให้น้ําหนักความสําคัญที่ผู้
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ตัดสินใจในทางเลือก (จุฑามาศ
อิ
นทร์แก้ว, 2556) ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้รับเหมาตกแต่งภายในที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ตามที่บริษัทตั้งไว้จะทําให้ทจัางบริ
ัทสามารถขยายสาขาและปรั
บปรุงสาขาได้ตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละปี ในการคัดเลือก
งหวัดจัษนทบุ
รี
ผู้รับเหมาเข้ามาทํางานตกแต่งภายในสาขาจะใช้
ข้อมูลรักเบืษ ้องต้นของผู้รับเหมามาศึกษา โดยผ่านกระบวนการวิธีวิจัยที่ใช้ในการ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุ
การศึ
ก
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น

า
ํ
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พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขา ตามที
ริษัทกําหนดไว้
นั้น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดังนั้นความต้องการในการขยายสาขาและปรั
บปรุงสาขาของบริษัททําให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาปัจจัยและการ
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คัดเลือกผู้รับเหมาตกแต่งภายในสาขา
เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาตั้งแต่คุณสมบัติเบื้องต้น
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ของผู้รับเหมา ความสามารถในการทํ
่กําหนด คุณภาพของงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อการแก้ไขปัญหาในการ
โดย าอุงานตามเวลาที
บล ไมพุม
ทํางานของบริษัท และเพื่อให้
ตรงความต้
องการในการขยายสาขาและปรั
ปรุงานค
สาขาของบริ
ั ษาต่อไป
การสื
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคาบในร
าปลีก: กรณีษ
ศึกท
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
องการทํานาอินทรีงยภายใน
ดวยวิธปี ของสาขาธุ
ลูกขาวตนเดี่ยรวและ
1. เพื่อการศึกษาปัจจัยในการคั
ดเลือกผู้รับขเหมางานตกแต่
กิจจํานําสินเชื่อทะเบียนรถ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
2. เพื่อศึกษาโมเดลการตั
จังหวัดสุรินทรดสินใจและคุณภาพการให้บริการของผู้รับเหมางานตกแต่งภายในของสาขาธุรกิจจํานํา
สินเชื่อทะเบียนรถ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
ระเบียบวิธีวิจัย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิ
ในการศึ
กษาครั
้งนีน้คของการลงทุ
ือ ผู้ที่มีส่วนนเกี
่ยวข้องในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรั
บปรุงสาขาใน
เคราะห
ทางการเงิ
ทําสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ด้านต่างๆจํานวน 50 คนภายในบริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้
กระบวนการตัดสินใจเชิงลําดับชั้น (AHP) เป็นกระบวนการตัดสินใจระดับชั้นโดยการให้ค่าน้ําหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนกันของเหตุผลให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นตามโครงสร้างของ AHP ซึ่งมีเป้าหมาย เกณฑ์
หลัก เกณฑ์รอง และทางเลือกให้ออกมาเป็นรูปแบบที่มีขั้นตอนตามลําดับชั้นของเหตุผลโดยสามารถทําให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น
เมื่อมีการแบ่งตามโครงสร้างของ AHP (วิฑูรย์ ตันศิริคงคล, 2557) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
(2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขา ประกอบด้วย สถานะการเงิน
องค์กรภายในของผู้รับเหมา ประสบการณ์ในการทํางานของผู้รับเหมา ทรัพยากรบุคคลของผู้รับเหมาภายในบริษัท เครื่องมือ
ในการทํางาน การบริหารโครงการ (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาในงานตกแต่งภายในสาขา
ประกอบด้วย การรับบริการ ขณะรับบริการ และหลังรับบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
EXCEL 2010 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลแจกแจง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์โดยหาความสัมพันธ์ ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้โปรแกรม EXCEL 2010 ในการหาค่า
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สารบัญ (ตอ)

Multiple Regression ระหว่างโมเดลการตัดสินใจและคุณภาพในการให้
บริการ จากงานวิจัยที่ผ่านมาในการตัดสินใจคัดเลือก
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ใช้ผู้รับเหมาหลักสําหรับโครงการก่
อสร้าจงในโพ้
นทะเลในประเทศไทย ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้รหน
ับเหมา
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
ัย (ภาคบรรยาย)
า
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
หลักในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยพบว่าด้านเทคนิคการจัดการและการควบคุม
บสินคใานการทํ
ในล็อคจาายงานและด้
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
: ษัทในหน่วยงานมี
โครงการมีความสําคัญเป็นอันดับแรก การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
รองลงมาได้แก่ ด้านประสบการณ์
านองค์
กรของบริ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ความสําคัญมากถึงมากที่สุด และด้านเครื่องมื“การพั
อการพั
เครื่องจัฒกนางานวิ
รอุปกรณ์ดจ้าัยนสถานะทางการเงิ
และนวัตกรรมนของผู้รับเหมาและด้านทรัพยากร
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
บุคคลมีความสําคัญมากตามลําดับเมืแนวทางการศึ
่อพิจารณาตามเงื
่อองทางการจั
นไขของเวลาโดยแบ่
งเป็ดนนางฟ
ก่อานการรั
บบริการขณะรับบริการและ
กษาเพิ
่มบชเคลื
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
แปรรูป
เพื
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพบว่าการบริของโรงเรี
การหรืยนบ
อความรั
านโปงน้บํารผิอดนชอบของผู
ตําบลโปงน้ํา้รรับอเหมาหลั
น อําเภอโปงงเสร็
น้ํารจอสิน้นจัโครงการมี
งหวัดจันทบุรคี วามสําคัญมากถึงมาก
โดย พศวั
ต สุกขารมี
สบายความสําคัญมากถึงมากที่สุด (เสวก ประทุมเมศ, 2556) อย่างไรก็
ที่สุดรองลงมา ได้แก่ ขณะรับบริการและก่อนการรั
บบริ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
แปรรู
บริโภค เป็นผลมาจากปัจจัย
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20
ธันวาคม
2560ป ตามความตอดงการของผู
ตามปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการ เช่น ตในงานก่
อนางฟ
สร้
าางของโครงการติ
ตั้งระบบประตู
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
หลายปัจจัยในการสํารวจใช้วิธี Analytic Hierarchy
Process
ของโครงการทั
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี จังหวัด้งจัภาครั
นทบุรี ฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้แก่ปัจจัย
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ด้านคน ปัจจัยทางด้านวัสดุ ปัจจัยทางด้
านเครืด่อการสื
งจัก่อรสารแบบปากต
ปัจจัยทางด้อปากอิ
านการเงิ
น ปักจสจั(eWOM)
ยทางด้ากันการบริ
หารและปัจจัยสภาพภูมิ
กรอบแนวคิ
เล็กทรอนิ
บผลประกอบการ
ประเทศ ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบรุของธุ
นแรงมากที
ุดที่ทําให้เกกิารโรงแรมในประเทศไทย
ดความล่าช้าในงานก่อสร้างของทั้งโครงการ ได้แก่ ด้านการเงิน
รกิจคาปลี่กสประเภทบริ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ด้านการบริหาร และด้านสภาพภูมิประเทศ ตามลําดับ ปัจจัยรองที่ส่งผลกระทบคือ การขาดสภาพคล่องของการหมุนเวียนเงิน
งเสนทางการขนส
งโดยใช TSP และ
VRPTW มาประยุ
กรณีศึกษา
ของบริษัทรับเหมาภายในโครงการ การปรั
การย้บาปรุยการทํ
างานของระบบไฟฟ้
า ประปา
โทรศัพกท์ตใชและระบบใยแก้
วนําแสงมายังตู้
บริษัท XYZ จํากัด
ทํางานชั่วคราวทําได้ยากเนื่องจากสถานีและด่โดยานตรวจสอบมี
วัชรพล วงศจันกทรารทํางานตลอด 24 ชั่วโมงไม่สามารถทําการย้ายได้ในครั้งเดียว
ได้ของสถานที่ที่ทําการปรับปรุงใหม่ การเบิ
นตามงวดงานที
่ได้เงิดนพลาดในการตรวจนั
ล่าช้าของโครงการตามลํ
าดับ (ภูตโคมไฟ
ชิต โพนทัน, 2555)
การปรักบจ่ปรุางยเงิ
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินคาประเภทผลิ

ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ผลการศึกษาวิจัย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มีส่วนเกี่ยจังวข้
บปรุงสาขาในด้านต่างๆ ในส่วนภูมิภาค
หวัอดจังในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรั
นทบุรี
แสดงดังตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน
่งเป็นกลุ
ตัวอย่รักาษงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58
โดย ซึชวนพบ
เอี่ยมวสานุ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
จชุมชนใอํนการทํ
าเภอพระนครศรี
อยุธยา
มีประสบการณ์
างานในบริ
ษัทธุรกิจจํานําสินเชื่อ
มีอายุ 31 -40 ปี ร้อยละ 54 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละหารจั80ดการเศรษฐกิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนรถ 1-5 ปี ร้อยละ 58 มีประสบการณ์
ในการคัดเลือกผู้รับเหมาในการตกแต่งภายในและปรับปรุงสาขาน้อยกว่า 100
โดย แสงจิตต ไตแสง
สาขา ร้อยละ 50 และหน่วยงานที่เกีสรรพสามิ
่ยวข้องในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรั
บปรุงสาขาฝ่ายบัญชีและฝ่ายสนับสนุน
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
และการสื่อสารสาขาร้อยละ 16 ตามลําดับ โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิจํมาของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
ข้อมูลทั่วไป
นวน (คน)
ร้อยละ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
1. เพศ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ชาย
29
58
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
หญิง
21
42
โดย ธันย ชัยทร

รวม
2.อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปีขึ้นไป
รวม
3.ระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

50

100

12
27
11
50

24
54
22
100

1
40
9
50

2
80
18
100

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

4.ประสบการณ์ในการทํางานในบริษัทธุรกิจจํานําสินเชื่อPROCEEDINGS
ทะเบียนรถ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
1 – 5 ปี
29จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
58
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
6 – 10 ปี
12
24
11 – 15 ปี
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสิน8คาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :16
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป
2
“การพั
การพัฒนางานวิจ1ัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
รวม
50
100
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
5. ประสบการณ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาในการตกแต่งภายในและปรับปรุงสาขา
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
น้อยกว่า 100 สาขา
25
50
โดย พศวัต สุขสบาย
100 – 200 สาขา
13าแปรรู
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค 26
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุ10
รี
200 – 300 สาขา
5 มพระเกี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
มากกว่า 300 สาขา
7
14
กรอบแนวคิ
ด
การสื
อ
่
สารแบบปากต
อ
ปากอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส
(eWOM)
กั
บ
ผลประกอบการ
รวม
50
100
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรั
บปรุงสาขา
โดย บัลลังก สันทัด
บอร์ดบริหารงาน
7 และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา14
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
8
16
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
ฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขาย
7
14
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
ด
พลาดในการตรวจนั
บ
สิ
น
ค
า
ประเภทผลิ
ต
โคมไฟ
ฝ่ายสนับสนุนและการสื่อสารสาขา
8
16
ฝ่ายจัดซื้อจัดหาภายในสาขา ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากั6ด
12
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
หน่วยงานสรรหาพื้นที่สาขา พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซ7ื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
14
หน่วยงานพัฒนาและซ่อมบํารุงสาขา
7
14
จังหวัดจันทบุรี
รวม
100
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 50

หนา

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา งภายในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 2 มีระดับความสําคัญมากถึงมากที่สุด
ปัจจัยในการคัดเลืจังอหวักผูดพระนครศรี
้รับเหมางานตกแต่
แสงจิตต ไตแสง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้โดย
านการบริ
หารโครงการ มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด อันดับ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ที่สองคือ ด้านเครื่องมือในการทํางาน
โดยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด อันดับที่สามคือ ด้านสถานะทางการเงิน โดยอยู่ในระดับ
โดย อุบล ไมพุม
มากถึงมากที่สุด อันดับที่สี่ การสื
ด้านองค์
กรภายในของผู
้รับอความต
เหมา อโดยอยู
บมากถึ
งมากที
อันดับที่ห้า ด้านประสบการณ์ใน
่อสารทางการตลาดที
่มีผลต
งการซื้อ่ใสินระดั
นคา ในร
านคาปลี
ก: กรณี่สศุดึกษา
การทํางานของผู้รับเหมา โดยอยู
บมากถึ
่สุด อันดับที่หก ด้านทรัพยากรบุคคลของผู้รับเหมาภายในบริษัท โดยอยู่
ราน ซีพ่ในระดั
ีเฟรชมาร
ท ในกรุงงมากที
เทพมหานคร
ในระดับมากถึงมากที่สุดตามลําดับโดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ตารางที่ 2 ปัจจัยในการคัดการทํ
เลือกผู
้รับเหมางานตกแต่งภายใน
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตงตาภายในสาขา
ประพฤทธิพงษ
ปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่
Mean
S.D.
ระดับ
อันดับ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ด้านสถานะทางการเงิน
7.80
.88
มากถึงมากที่สุด
3
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจั
ี
ด้านองค์กรภายในของผู้รับเหมา
7.77งหวัดจันทบุร.68

มากถึงมากที่สุด

4

ด้านประสบการณ์ในการทํางานของผู้รับเหมา

7.74

.80

มากถึงมากที่สุด

5

ด้านทรัพยากรบุคคลของผู้รับเหมาภายในบริษัท

7.58

.90

มากถึงมากที่สุด

6

ด้านเครื่องมือในการทํางาน

7.93

.98

มากถึงมากที่สุด

2

ด้านการบริหารโครงการ

7.98

.69

มากถึงมากที่สุด

1

รวมทั้งหมด

7.78

.64

มากถึงมากที่สุด

โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ด้านการบริหารโครงการ ทางบริษัทให้รายงานสื
มีความสํ
าคัการประชุ
ญมากถึ
งมากที
่องจากทํ
าให้ทางบริษัทได้ประโยชน์ในด้าน
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ่สวุด
ิจัยรํเนื
าไพพรรณี
ครั้งที่ 11
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113
ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
ต่างๆในด้านการบริหารโครงการ
เช่น การติ
ดและงานประชุ
ตามผลการทํ
างานในด้านต่างๆ เป็นการเอาใจใส่
ต่องานในทุกขั้นตอนในการ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ทํางานตกแต่งภายในสาขา ทําให้ได้งานที
่มีคุณภาพที่ดี ตรงตามงบประมาณในการตกแต่งภายในที่บริษัทวางไว้ในแต่ละสาขา
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
งานตกแต่งภายในสาขาเสร็จตามกําหนดที
ส่งผลให้จําทกัางบริ
กรณีศ่วึกางแผนไว้
ษา บริษัท NN&KY
ด ษัทมีความมั่นใจในตัวผู้รับเหมาว่าสามารถทํางานตกแต่ง
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวั่จต่ายไป
กรรมได้สาขาตามแผนเปิดทําการในแต่ละ
ภายในสาขาได้ตามแผนงานที่วางไว้และมั่นใจว่โดยาจะได้
่มีคุณภาพตามราคาที
พิชญสณาขาที
ี ตีรณากรณ
องทางการจั
จําวหน่าจะทํ
ายน้ําาพริกํกาเห็
ดนางฟ
แปรรูป นั้นๆในส่วนทางผู้รับเหมาเอง
เพืกษาเพิ
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
เดือนทําให้มีรายรับเข้ามาภายในบริษัทแนวทางการศึ
ตามที่วางเป้
า่อหมายไว้
ในแต่
ลดะปี
ไรได้
เท่าาไรในปี
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อทํของโรงเรี
างานตกแต่
งภายในสาขาตามที่ทางบริษัทมอบหมายให้ในแต่ละปี
โดย พศวัต สุขสบาย
คุณภาพในการให้บริการของผู
้รับเหมาในภาพรวม
งตารางที
่ 3 มีระดับความสําคัญมากถึงมากที่สุด เมื่อ
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ แสดงดั
ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรงําภายในสาขา
ไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( าคัญ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านขณะเข้เพืา่อดํการจั
าเนิดนจํการตกแต่
วามสํ
นอันง ดัจังบหวัแรก
โดยมี
าณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมมีพระเกี
ตํคาบลมาบไพ
อํา36)เป็
เภอขลุ
ดจันทบุ
รี ความสําคัญอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลังจากเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุดตามลําดับ

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุร้รกิับจเหมาในภาพรวม
คาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ตารางที่ 3 คุณภาพในการให้บริการของผู
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP
และ VRPTWS.D.
มาประยุกตใชระดั
กรณี
คุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมาในภาพรวม
Mean
บศึกษา
อันดับ
บริษัท XYZ จํากัด
ด้านก่อนเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา โดย วัชรพล วงศจันทร 7.63
0.85
มากถึงมากที่สุด
3
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา
0.76
มากที่สุด
1
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํ8.18
ากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ด้านหลังจากเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา
มากทีรกิ่สจุดชุมชน
2
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู8.06
ซื้อที่มีตอผลิตภั0.86
ณฑจากตนกกของธุ
จังหวัดจันทบุรี
รวม
7.99
0.71
มากถึงมากที่สุด
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่
งภายในสาขา
จังหวั
ดพระนครศรีอยุทางบริ
ธยา ษัทให้ความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากบริษัทต้องได้สาขาที่เสร็จ
ตต ่ดไตีขแองงานตกแต่
สง
ตามระยะเวลาที่กําหนดเปิดสาขา ได้สาขาที่มโดยีคุณแสงจิ
ภาพที
งภายในสาขา ได้สาขาที่อยู่ในงบประมาณงานตกแต่ง
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ภายในที่กําหนดไว้ ทางบริษัทจึงให้ความสําคัญในขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขามากที่สุดเพราะส่งผลกระทบต่อ
โดย ้รอุับบเหมาไม่
ล ไมพุม สามารถทํางานได้ตามแผนการเปิดสาขาที่วางไว้ในแต่ละเดือน
บริษัทในหลายด้านที่สําคัญของบริษัท หากทางผู
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
าปลีบกคุ: ณ
กรณี
ศึกษา
ปัจ จัยในการคั ดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขา
มีคองการซื
วามสั้อมสินพัคนา ธ์ในร
กับานค
ระดั
ภาพในการให้
บ ริการของ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ผู้รับเหมา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
่า SIG
( 2 TAILED) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือระดับปัจจัย
โดย อัมีญคชลี
เยาวราช
ในการคั ด เลื อ กผู้ รั บ เหมางานตกแต่การวิ
ง ภายใน
วามสั ม พั น ธ์ขกองการทํ
ั บ ระดัานาอิ
บ คุนณทรีภาพในการให้
เคราะหมีทคางเศรษฐศาสตร
ยดวยวิธปี ลูกขาวตบนริเดีก่ยารของผู
วและ ้ รั บ เหมา โดยมี ค่ า
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson Correlation (r) เท่ากับ 0.6569 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้เภอปราสาท
างสูงและเป็นไปในทิศทาง
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
เดียวกัน กล่าวคือระดับปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน มีระดับความสามารถมากขึ้น ก็จะทําคุณภาพในการ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ให้บริการของผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน ทางบริษัทต้องทําการคัดเลือกผู้รับเหมาได้ให้ตามมาตรฐานที่
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
วางไว้ จะทํ า ให้ ทางบริ ษัท ได้ งานตกแต่ ง ภายในที
ุ ณ ภาพ ได้ ส าขาตามกํ า หนดในแต่ ล ะปี ที่ว างแผนไว้ และอยู่ ในตาม
โดย ธันย ่ ชัมยี คทร

งบประมาณงานตกแต่งภายในที่วางไว้การวิ
ในแต่
ละปี ผลจากการใช้ใช้โปรแกรม EXCEL 2010
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
Regression ระหว่างโมเดลการตัดสินใจและคุโดย
ณภาพในการให้
ริการ แสดงดังรูปที่ 1
ดวงรัตน สวัสดิ์มบงคล
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มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
วัชรพล
ทร ดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขาและคุณภาพในการให้บริการ
รูปที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันโดย
ธ์ระหว่
างปัวงศ
จจัจยันการคั
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ของผู้รับเหมาในภาพรวม ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
จากการวิเคราะห์พฤติ
ข้อมูกรรมการซื
ลความสั้อมและการตั
พันธ์ระหว่
งปัจจัซยื้อการคั
เหมางานตกแต่
ภายในสาขาและคุณภาพในการ
ดสินาใจของผู
ที่มีตอดผลิเลืตอภักผู
ณฑ้รจับากต
นกกของธุรกิจชุมงชน
จังหวัดจันทบุ
ให้บริการของผู้รับเหมาในภาพรวมข้
อมูรี ลที่ได้ สามารถสร้างแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ได้ดังสมการ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
Y = 16.184 – จั0.116
(สถานะทางการเงิ
น) –0.142 (องค์กรภายในของผู้รับเหมา)+0.128 (ทรัพยากรบุคคลของ
งหวัดพระนครศรี
อยุธยา
ผู้รับเหมาภายในบริษัท) -0.879 (เครื
งมือตในการทํ
โดย่อแสงจิ
ต ไตแสงางาน)
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
บล ไมพุม้รับเหมา ด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา
โดยเมื่อ Y = คุณภาพในการให้โดย
บริกอุารของผู
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
X1 = ด้านสถานะทางการเงิน่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
X2 = ด้ราานนองค์
กรภายในของผู้รับเหมา
โดย อัญชลี เยาวราช
X3 = ด้การวิ
านประสบการณ์
ในการทํขาองการทํ
งานของผู
เหมา
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอิ้รนับทรี
ยดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
X4 = ด้การทํ
านทรั
พยากรบุ
คคลของผู
้รับเหมาภายในบริ
ษัท ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
านาอิ
นทรียแบบดั
้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
X5 = ด้านเครื่องมือในการทํางาน
โดย โสภิ
ตตา ประพฤทธิพงษ
X6 = ด้านการบริ
หารโครงการ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านในการศึกษาปัจจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขา โดยศึกษาแยกเป็นรายด้านของปัจจัยที่
ศึกษาดังนี้
ด้านสถานะทางการเงินในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่าการเกี่ยวข้องกับ
การคอรัปชั่นและการฟอกเงิน มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมี ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งทางบริษัทมีค่านิยมหลัก
(CORE VALUES) ในการต่อต้านการคอรัปชั่นและการฟอกเงิน ในการเลือกที่จะเลือกบริษัทใดเข้ามาเป็นคู่ค้าหรือเข้ามา
ให้บริการในด้านต่างๆ ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจพบจะหยุดทําธุรกรรมในด้านต่างๆ ทันที
ด้านองค์กรภายในของผู้รับเหมาในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นโยบาย
ของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน มีความสําคัญ อันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริษัทเองก็ให้ความสําคัญกับพนักงานในเรื่องนี้จากการที่มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)

ระดับหัวหน้างานและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดัPROCEEDINGS
บวิชาชีพคอยดูแลพนักงานในการทํางานที่สามารถเสี่ยงจะเกิด
รายงานสืาบงานได้
เนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดัยบในทุ
ชาติวิจก
ัยรํกิาไพพรรณี
ครั้งทีา่ 11
อุบัติเหตุได้ ซึ่งทําให้พนักงานภายในบริษัทสามารถทํ
อย่างปลอดภั
จกรรมต่
งๆ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา อ
ด้านประสบการณ์ในการทํางานของผู
้รับเหมาในภาพรวมมี
วามสํ
คัมญศรีมากถึ
่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทคยาลั
ยราชภัา
ฏกลุ
อยุธยา ครัง้งมากที
ที่ 8
พบว่าจํานวนงานตกแต่งภายในสาขาทีการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
่เสร็จตามสัญญา มีความสําคัญบสินเป็คานในล็
อันอดัคจบาแรก
ความสํ
าคัญอยู: ่ในระดับมากถึงมาก
ย สินคโดยมี
าประเภทช็
อคโกแลต
ษา บริษัท NN&KY่จะต้
จํากัอดงดําเนินการเปิดสาขาให้ได้ในแต่ละเดือนของบริษัท ในกรณีที่
ที่สุด พบว่าบริษัทจะเน้นการทํางานให้กรณี
เสร็ศจึกตามแผนงานที
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ผู้รับเหมาไม่สามารถทํางานตกแต่งภายในได้ทันเวลาที่กําหนดจะทําให้กระทบต่อรายได้ของบริษัทในเดือนนั้นและส่งผลถึงยอด
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
รวมภายในปีนั้นด้วย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ด้านทรัพยากรบุคคลของผู้รับเหมาภายในบริ
ัทในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดย พศวัต สุษขสบาย
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผู
ริโภค าคัญอยู่ในระดับมาก
พบว่า SITE ENGINEER อยู่ประจําที่หแนวทางในการพั
น่วยงานตกแต่ฒนาผลิ
งภายในสาขามี
าคัปญตามความต
อันดับแรก
โดยมีคบวามสํ
ธัคนวามสํ
วาคม
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
นทบุร่วี างไว้ พร้อมทั้งคอย
ถึงมากที่สุด วิศวกรบริษัทควรอยู่ประจําที่หน่วยงานตกแต่
มรงานให้
เสร็จตามแผนที
มหาวิทยาลังยภายในสาขา
ราชภัฏรําไพพรรณี จัควบคุ
งหวัดจันทบุ
ี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
านต่างๆภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานและประสานงานในด้
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
เครื่องมือในการทํางานในภาพรวมมี
าคัญมากถึ
งมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้เครื่องมือและ
ของธุรกิจคคาวามสํ
ปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
อุปกรณ์ตรงกับประเภทของงานที่ทํา มีความสํ
โดยาคับัญลลัเป็งกนสัอันนทัดัดบแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ในการใช้เครื่องมือ
การปรั
บ
งเสไนด้ทางการขนส
งโดยใช่ดี TSP
VRPTW
มาประยุ
กตใ้งชทํกรณี
และอุปกรณ์ตรงกับประเภทของงานที่ทํา จะทํปรุาให้
คุณภาพงานที
ไม่มและ
ีการแก้
ไขงานบ่
อยครั
าให้ศไึกม่ษาเสียเวลาในการทํางาน
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
และทําให้ทางผู้รับเหมาทํางานให้เสร็จตามแผนที่กําหนด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การบริหารโครงการในภาพรวมมี
าคัญมากถึ
งมากทีด่สพลาดในการตรวจนั
ุดเมื่อพิจารณาเป็
อพบว่
าการติดตามผลการ
การปรับคปรุวามสํ
งกระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินนคารายข้
ประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ทํางานในด้านต่างๆ มีความสําคัญเป็นอัยานยนต
นดับแรกกรณีโดยมี
ญอยูจํา่ กัในระดั
บมากที่สุด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทาง
ศึกษาความสํ
: บริษัทาคัXYZ
ด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
บริษัทได้ให้ความสําคัญในการบริหารโครงการ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพที่ดี ตรงตามงบประมาณในการตกแต่งภายในที่บริษัท
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
ดสิน่วใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
วางไว้ในแต่ละสาขา งานตกแต่งภายในสาขาเสร็
จตามกํ
าหนดที
างแผนไว้
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
สําหรับการวิเคราะห์ด้านคุณการศึ
ภาพในการให้
ารของผูห้รารจั
ับเหมาผู
้รับเหมาในภาพรวม
พบว่าอคุยุณธยา
ภาพในการให้บริการ
กษาบทบาทผูบนริํากในการบริ
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
ของผู้รับเหมาในภาพรวมมีความสําคัญจัมากถึ
งมากที่สอุดยุธเมืยา่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายใน
งหวัดพระนครศรี
โดย แสงจิ
ต ไต่ในระดั
แสง บมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลังจากเข้าดําเนินการตกแต่ง
สาขา มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความสํ
าคัญตอยู
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
ภายในสาขา โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุดตามลําดัโบภคของคนไทย
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
ด้านก่อนเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขาในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
การสื่อสารทางการตลาดที
ลตอความต
า ในรโดยมี
านคาปลี
ก: กรณีาศคัึกญษาอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าวัสดุและแรงงานเพื่อการดําเนินการตกแต่
งภายในสาขามี่มคีผวามสํ
าคัญอเป็งการซื
นอัน้อดัสินบคแรก
ความสํ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ทางบริษัทโดย
มีกอัารกํ
่จะใช้ในแต่ละปี ในกรณีที่ค่าวัสดุและแรงงานเพื่อ
ญชลีาหนดงบประมาณที
เยาวราช
ดําเนินการตกแต่งภายในสูงกว่าที่บริษการวิ
ัทกํเาคราะห
หนดททางบริ
ษัทอาจจะใช้
ีต่อนรองราคาหรื
ผู้รับเหมารายนั้นและใน
างเศรษฐศาสตร
ของการทํวาิธนาอิ
ทรียดวยวิธปี ลูกอขไม่
าวตเลืนอเดีกใช้
่ยวและ
การทํานาอิน่กทรี
ยแบบดัทางบริ
้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
าเภอปราสาทมาตรฐานหรือไม่
กรณีที่ค่าวัสดุและแรงงานต่ํากว่างบประมาณที
ําหนด
ษัทจะขอดู
ผลงานที่ผ่านมาว่
าคุณอํภาพงานได้
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
สามารถทํางานได้เสร็จจริงตามเวลาที่กําหนดและอยู่ในงบประมาณที่เสนอจริงหรือมีงานเพิ่ม-ลดในตอนงานแล้วเสร็จ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขาในภาพรวมมี
ความสําคัญมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ทํางานตกแต่งภายในสาขาเสร็จตามกําหนดเวลา
โดย ธัมีนคยวามสํ
ชัยทราคัญอันดับ แรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด จากผล

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ทางบริษัทต้อการวิ
งการเปิ
ดทําการสาขาได้ตามกําหนดในแต่ละเดือน จากการที่ผู้รับเหมาสามารถทํางาน
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ตกแต่งภายในสาขาเสร็จตามกําหนดเวลานั้นโดย
เป็นดวงรั
เป้าตหมายหลั
ของการคัดเลือกผู้รับเหมาของบริษัทเพราะผู้รับเหมาต้องทํา
น สวัสดิ์มกงคล
การตกแต่งภายในสาขาให้ได้คุณภาพ เวลา และงบประมาณที่กําหนดไว้
ด้านหลังจากเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขาในภาพรวมมีความสําคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการ
รับประกันผลงานของงานตกแต่งภายในสาขา มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด จาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับประกันผลงานมีผลต่อการทํางานของผู้รับเหมาโดยตรง เนื่องจากหากผลงานออกมาดีทาง
ผู้รับเหมาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้ามาและเสียเวลาเพื่อเข้ามาเก็บงานความเรียบร้อยต่างๆภายในสาขา ในกรณีที่คุณภาพงานไม่
ดี ทางบริษัทจะทําการยึดเงินประกันผลงานและออกหนังสือตักเตือนผู้รับเหมาก่อน ในส่วนของผู้รับเหมาที่ไม่ยอมเข้ามา
ทํางานเก็บความเรียบร้อยทางบริษัทจะดําเนินการยึดเงินประกันผลงานและขึ้นบัญชีดําไม่ให้เข้ามาทํางานในบริษัทและบริษัท
ในเครือทั้งหมดของบริษัท
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
การวางแผนงานขยายสาขาและงานปรั
บปรุงสาขาในด้
านต่
างๆได้ครบให้113คปวามสําคัญในการตัดสินใจคัหน
ดเลืา อกผู้รับเหมา
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
งานตกแต่งภายในสาขาของธุรกิจจํานําสินเชื่อทะเบียนรถในแต่ละปัจจัยในระดับมากถึงมากที่สุดใกล้เคียงกันทั้งหมด ทั้งด้าน
บสินคาในล็อคจายในการทํ
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
:
สถานะการเงิน ด้านองค์กการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
รภายในของผู้รับเหมา ด้านประสบการณ์
างานของผู
้รับเหมา
ด้านทรัพยากรบุคคลของ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ผู้รับเหมาภายในบริษัท ด้านเครื่องมื
อในการทํ
างาน ด้านการบริ
หารโครงการ
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรมของผู้รับเหมา ดังนั้นในการตัดสินใจคัดเลือก
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขาของธุ
าสิน่อเชืนประเทศไทย
่อทะเบี
ษัทาควรพิ
แนวทางการศึเพื
กรษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนยานรถ
ยน้ําพริทางบริ
กเห็4.0”
ดนางฟ
แปรรูปจารณาปัจจัยทุกด้านประกอบกัน เพื่อให้
่อกิจขัจํ่มบาชนํเคลื
ทางบริษัทได้ผู้รับเหมาตามทีของโรงเรี
่ต้องการ
ารวจความต้
งการในด้
างๆภายในสาขาจากพนั
กงานที่ประจําสาขา
ยนบและควรทํ
านโปงน้ํารอานการสํ
ตําบลโป
งน้ํารอน อําอเภอโป
งน้ํารอานนต่
จังหวั
ดจันทบุรี
พศวัต สุขสบาย
เพิ่มด้วย เพื่อจะได้ทราบความต้อโดยงการจากผู
้ที่ใช้งานภายในสาขาที่แท้จริงด้วยว่าต้องการบริการของผู้รับเหมาในด้านอื่น
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
เพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร
(
36)

เพื่อการจัดจําหนาย ของโรงเรียนวัดมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
เอกสารอ้างอิง
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
วิฑูรย์ ตันศิริคงคล. (2542),
ดสินใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก, กรุงเทพฯ: บริษัทกราฟฟิค
ของธุรกิAHP
จคาปลีกระบวนการตั
กประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
แอนด์ ปรินติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
การปรัปับจปรุจังยเสและการตั
นทางการขนส
VRPTW
มาประยุกตกใชสํากรณี
ษา
เสวก ประทุมเมศ. (2556),
ดสิงโดยใช
นใจคัTSP
ดเลืและ
อกใช้
ผู้รับเหมาหลั
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

capital of community
based
in Bangsrakao community. Then, category and analyzing data หน
andา contextual
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
analysis by comparison between rational concept and theories.
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินcapital
คาในล็อคจofาย community
สินคาประเภทช็อคโกแลต
:
Finds of the research
show that culture
has inherited
local wisdom, local
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
curriculums development, establishing
community
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยlearning
และนวัตcenter,
กรรม gathering people to use local wisdom
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
for life problem solving
and เพื
make
caseาแปรรู
of ปcommunity structure model and
แนวทางการศึ
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําincome.
หนายน้ําพริกIn
เห็4.0”
ดนางฟ
่อขั่มบชadditional
เคลื
่อนประเทศไทย
environmental management,
community
has
ของโรงเรียThe
นบานโป
งน้ํารอน ตําบลโป
งน้ํารrecovered
อน อําเภอโปงน้crisis
ํารอน จัby
งหวัleaders
ดจันทบุรี community has pushed up
โดย พศวั
ต สุขสบาย review situations and suggestion. So, the culture capital style
for gathering, finding cause and
problems,
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็of
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผู
ริโภค conservation especially,
-ด20นางฟ
ธัlocal
นวาคม
2560
and environmental management
comprised
wisdom,
which
has บoriginal
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ทยาลัcommunity
ยราชภัฏรําไพพรรณี จัenvironment,
งหวัดจันทบุรี
reed mat weaving. Natural resource
and
which has seriously conservation such
โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล
as forest planting, restriction
toดการสื
small
fishery, garbage
and aquaculture
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กdisposal
ทรอนิกส (eWOM)
กับผลประกอบการmanagement.
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
Important recommendation:
Should
be cumulative develop by using culture capital diversity and
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
making social network for learning exchange. Aims to perform environmental management of community
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
to public in the future.การปรั
บริษัท XYZ จํากัด
Keywords:Cultural Capital, Environmental
โดย วัชรพล วงศจันManagement
ทร

การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
บทนํา
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ชุมชนบางสระเก้พฤติ
า อํากเภอแหลมสิ
งห์ จังดหวั
จันทบุซื้อรทีี มี่มีตปอระวั
มาที่ยาวนานมี
รรมการซื้อและการตั
สินดใจของผู
ผลิตตภัิคณวามเป็
ฑจากตนนกกของธุ
รกิจชุมชนทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มี
การจัดการและการพัฒนาทีจัง่เหวั
ป็นดจัเอกลั
นทบุรกี ษณ์เฉพาะตัวของชุมชนเอง ภายใต้บริบทของทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน
โดย ชวนพบ ้นเอีที่ยวสานุ
ษ
อย่างยั่งยืน ด้วยวิถีการดํารงชีวิตของคนในพื
่ของตํราักบลบางสระเก้
าเป็นชุมชนที่มีลักษณะสังคมแบบเครือญาติ มีภูมิปัญญา
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จ
เภอพระนครศรี
ยา ดการตนเองก่อให้เกิดความ
วัฒนธรรมสืบเนื่องกันยาวนาน และมีการประสานงานรวมกลุ่มต่าง ชุๆมชนเพือํ่อาให้
ชุมชนได้บอริยุหธารจั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้มแข็งของชุมชน สภาพพื้นที่ทางกายภาพทั
โดย แสงจิตต ่วไตไปเป็
แสง นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลการทําเกษตรผสมผสาน ทั้งลําคลองและป่าชายเลน
ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์สรรพสามิ
คนในชุตมใหม
ชนจึ
งมีความใกล้
ชิดกับธรรมชาติ เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิต และเป็น
กับการบริ
โภคของคนไทย
ช่องทางในการทํามาหากินโดยใช้ทโดยรัพอุยากรที
บล ไมพ่มุมีอยู่ในชุมชนและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาทั้งการทํานา ทําสวน ปลูกต้นกก ทํา
ประมง เลี้ยงกุ้งกุลาดํา เลี้ยการสื
งปลา
รวมไปถึงอุตสาหกรรมในครั
วเรือ้อนสินอาทิ
กกจัศึกนษาทบูรณ์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื
คา ในรการทอเสื
านคาปลีก:่อกรณี
พีเฟรชมาร
และเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทีร่เาป็นนซีเอกลั
กษณ์ทขในกรุ
องจังงเทพมหานคร
หวัดจันทบุรี จึงทําให้ชุมชนบางสระเก้าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของชาวบ้าน เช่นศูนย์ศิลป์เสื่อกกบางสระเก้า เสื่อสุริยา กลุ่มทอเสื่อกก ป่าตะกาด
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ใหญ่ (ป่าชายเลน) บ้านปลาธนาคารปู
และตลาดสี
ุมเมรุ มเป็เกษตรกรรมธรรมชาติ
นต้น นอกจากนี้อตํงค์
การบริอํหาเภอปราสาท
ารส่วนตําบล ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ
การทํานาอินทรี
ยแบบดั้งเดิม่มของกลุ
าบลทมอ
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพั
จังหวัดฒสุรนาในด้
ินทร านการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) เช่น โครงการจัดหารถ
โดย โสภิตตา
ประพฤทธิ
พ่วงลากจูงเพื่อการท่องเที่ยว โครงการส่
งเสริ
มและพัพงษ
ฒนาการท่องเที่ยว โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําาสามเสน
เขตดุสติ ากรุ, ง2555:
เทพมหานคร
ท่องเที่ยวบ้านปลาธนาคารปู เป็นต้น (องค์การบริหารส่วนตํ
บลบางสระเก้
35)
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
จะเห็นได้ว่า บางสระเก้าเป็นชุม ชนหนึ่งที่มี ความเหมาะสมที่จ ะทําการศึกษาด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้ อมชุ มชน

างการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี พยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งมีการดําเนิน
เนื่องจากเป็นชุมชนหนึ่งที่เป็การวิ
นพืเคราะห
้นที่มีคทวามอุ
ดมสมบู
รณ์ และมี
ความหลากหลายทางทรั
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
กิจกรรมในชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ อันก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่มีอยู่
ในชุมชน แต่หากได้มีการสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่ระบบการบริหารจัดการการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนนับตั้งแต่การที่มีเรือ
อวนรุน เริ่มรุกเข้ามาในลําคลองเกิดความขัดแย้งในการประกอบอาชีพจากสภาพปัญหาดังกล่าวคนในชุมชนจึงให้ความสําคัญ
กับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนภายใต้บริบทของทุนทางวัฒนธรรม ทั้งในด้านของภูมิปัญญาประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมที่
ปรากฏอยู่ในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเข้ามาศึกษาเพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาของชุมชนบางสระเก้าและชุมชนอื่นๆในบริบทที่คล้ายคลึงกันต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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3 สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
หนา
วัตถุประสงค์ของการวิจัยบทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
1.เพื่อศึกษาลักษณะทุนทางวัการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ฒนธรรมของชุมชนบางสระเก้
เภอแหลมสิ
จังหวัดอจัคโกแลต
นทบุรี :
บสิานคอําาในล็
อคจาย สินคงาห์ประเภทช็
ศึกษามบริชนกั
ษัท บ
NN&KY
จํดาการสิ
กัด ่งแวดล้อมในชุมชนบางสระเก้า อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
2.เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้กรณี
างของชุ
การจั
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
จันทบุรี
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขัม่มบชชนกั
เคลื
่อการจั
นประเทศไทย
3.เพื่อศึกษารูปแบบทุนทางวัแนวทางการศึ
ฒ
นธรรมของชุ
บ
ด
การสิ
่
ง
แวดล้
อ
มในชุมชนบางสระเก้า อําเภอแหลมสิงห์
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทําการศึ
กษารายกรณี
โดยเลื
อกพื
ที่แบบเจาะจงชุ
่มีความโดดเด่นในด้านการ
กรอบแนวคิ
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็ก้นทรอนิ
กส (eWOM) กัมบชนที
ผลประกอบการ
บริหารจัดการการสิ่งแวดล้อมชุมชน ของธุ
ได้รับรกิการยอมรั
บยกย่อกงจากหน่
วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
จคาปลีกประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เจาะลึกโดยผู้ให้บัลขลั้องมูก ลสัทีนทั่สดําคัญโดยคัดเลือกจากบุคคลที่คนในชุมชนให้การยอมรับ ด้วยการ
การปรั
งเสอนงสั
ทางการขนส
และ่งแวดล้
VRPTWอมบนฐานทุ
มาประยุกตใชนกรณี
Snowball Technique จํานวน 10 คน
ที่เกีบปรุ
่ยวข้
มพันธ์กับงโดยใช
การจัดTSP
การสิ
ทางวัศึกฒษานธรรมของชุมชนและ
บริษัท XYZ จํากัด
นําข้อมูลมาจําแนกแจกแจงและจัดหมวดหมู่ตโดย
ามแนวคิ
ดสําคัญที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา โดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียง
วัชรพล วงศจันทร
แนวคิดควบคู่กับบริบทของชุมชน การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ผลการวิจัย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของชุ
จังหวัมดชนพบว่
จันทบุรี า คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการทอเสื่อกก มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการทอเสื่อกกเป็นอาชีพหลักที่สามารถช่
วยสร้
งรายได้
โดย ชวนพบ
เอี่ยาวสานุ
รักษเสื่อกกจากที่ทอไว้ใช้ในครัวเรือนในอดีต เปลี่ยนมาทอเพื่อ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเป็
เภอพระนครศรี
อยุธยา ่อ้ายก่อนทํานา
การค้าขาย จึงมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของคนในชุ
มชน รองลงมา
นพิธีกรรมการบอกปู
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
เป็นความเชื่อของคนในชุมชนที่ว่าถ้าได้ไหว้ปู่อ้ายแล้วจะทําให้การทําการเกษตรเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค ซึ่งวิถีการ
โดย แสงจิตต ไตแสง
ดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมข้าว รวมถึงเมื่อข้าวท้องก็ให้เอาของเปรี้ยวไหว้แม่โพสพซึ่งคนในชุมชนมีความเชื่อว่าจะทําให้มี
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและมีรายได้
้น พนอกจากนี
้ยังมีประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นประเพณีในเทศกาลงาน
โดยมอุากขึ
บล ไม
ุม
ลอยกระทงแล้วก็จะมีเรือยาวจากตําการสื
บลใกล้
เคียงมาร่วมแข่
งและการตํ
าขนมจี
การล้
มวงกั
นตํศาึกษา
การร้องเพลงร่วมกัน
่อสารทางการตลาดที
่มีผลต
อความตองการซื
้อสินน
คามีในร
านคอาปลี
ก: กรณี
สมัยก่อนจะเกิดขึ้นในงานประเพณีต่างๆ
คนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันตํา
รานในงานบวชงานบุ
ซีพีเฟรชมารท ในกรุญงเทพมหานคร
โดยดการสิ
อัญชลี่งเยาวราช
รูปแบบโครงสร้างของชุมชนกับการจั
แวดล้อม พบว่า ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับผลกระทบจากผลของการพัฒนา
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรีแยละสิ
ดวยวิ่งธแวดล้
ปี ลูกขาวต
นเดี่ย้อวและ
โดยเฉพาะการทําบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา เนื่องจากลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
อมเอื
อํานวย ทําให้นาข้าวของ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ชาวบ้านถูกกลืนไปเป็นนากุ้งของนายทุ
ชายเลนที่เคยเขียวขจี ถูกถากถางกลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง เมื่อการเลี้ยงกุ้งขยาย
จังหวันดสุป่รินาทร
วงกว้าง ราคากุ้งเริ่มตกต่ํา ต้นทุนการผลิตมีรโดย
าคาสู
างต่อเนืพงษ
่อง พื้นที่เลี้ยงกุ้งหลายแห่งเสื่อมโทรม ทําให้เกิดโรคระบาด
โสภิงตขึตา้นอย่
ประพฤทธิ
อย่างรุนแรง เกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุ
น ท้ายทีาปลี
่สุดกผลกระทบเกิ
กับแหล่
งอาหารของชุ
มชน สัตว์น้ําตามธรรมชาติลด
กลยุทธการตลาดค
ของชุมชนทาน้ําดสามเสน
เขตดุ
สติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทรกอปรกับการเติบโตของชุมชน ความต้องการอาหารจากธรรมชาติก็
จํานวนลงสารเคมีตกค้างที่ไหลออกสู่ลําคลองธรรมชาติ

การวิเคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
าสวนสละ
งหวัดชุจัมนชนประมง
ทบุรี
เพิ่มมากขึ้นการจับสัตว์น้ําเพื่อบริโภคในครั
วเรือนถู
กแทนที
่ด้วยการจันบทํเพื
่อการค้ในจั
าขาย
“เรืออวนรุน” เริ่มรุกเข้า
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
มาในลําคลองเกิดความขัดแย้งในการประกอบอาชีพจากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทําให้คนในชุมชนกู้วิกฤติโดยรวมตัวกัน
หาสาเหตุของปัญหา ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไข โดยเสนอโครงการต่อกองทุน เพื่อการลงทุนเพื่อ
สังคม (Social Investment Fund :SIF)เป็นแรงผลักดันให้แกนนําในการพัฒนาชุมชน ได้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และค้นหาทางออกร่วมกัน คือ ตัด สิ นใจรื้อฟื้นวิถีชีวิต ดั้งเดิม การทอเสื่อกก เป็นสิ่งเดียวที่ชาวบ้านพอจะฝากความหวังไว้ได้
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทอเสื่อกก เมื่อประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ชาวบ้านได้
ขยายพื้นที่ปลูกวัตถุดิบมากขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการทอ ต่อมาได้มีการรวบรวมองค์ความรู้จากกลุ่มองค์กรชุมชนแบบ
ไม่เป็นทางการมาจัดให้เป็นระบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในแต่ละหมู่บ้าน และเครือข่ายองค์กรชุมชนตําบลโดยวางโครงสร้างเพื่อ
จัดการทําแผนแม่บทชุมชนตามลักษณะกิจกรรมของกลุ่มองค์กรชุมชนเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์องค์กรการเงิน
และสวัสดิการ มีการตั้ ง “สนาคาร” เป็นสถาบั นการเงินชุมชน 2) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มอาชีพเศรษฐกิจชุ มชนตั้งเป้ าให้เป็ น
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบั4ญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

รัฐวิสาหกิจชุมชนโดยมี
“ศูนย์จศัยิลป์(ภาคบรรยาย)
เสื่อ” เป็นต้นแบบ 3) ยุทธศาสตร์เกษตรสิ่งแวดล้อม ทําการฟื้นฟูป่าตะกาดใหญ่
บทความวิ
หนา รวมถึงส่งผล
ต่อยอดกิจกรรมบ้านปลาธนาคารปู และ 4) ยุทธศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสื่อชุมชนเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเพื่อสื่อวัฒนธรรม
คาในล็อฐคจเอกชนและชาวบ้
าย สินคาประเภทช็อาคโกแลต
วิถีชีวิตของชุมชนโดยใช้สื่อการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ชุมชนสร้างความเข้าใจระหว่บสิานงภาครั
นให้เข้:าใจตรงกันเกิดการขับเคลื่อนไป
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
และนวั
ในทางเดียวกันก่อให้เกิดพลังซึ่งแนวคิ
อข่ายชุจมัยชนตํ
าบลทัต้ง กรรม
4 ยุทธศาสตร์ มีตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริหาร
โดย พิดชหลั
ญณกี ของเครื
และมีตัว แทนมาร่ว มเป็นแนวทางการศึ
“คณะกรรมการเครื
อข่่อา ยตํ
าดจํบลบางสระเก้
ทําาให้แปรรู
ผู้คปนในชุมชนเชื่อมโยงผูกพันสร้างคุณภาพ
องทางการจั
าหนายน้ําพริกเห็า4.0”
ด”นางฟ
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
นประเทศไทย
ยนบานโป
งน้ํารอ่อนงของการเป็
ตําบลโปงน้ํารนอชุนมอํชนเข้
าเภอโป
งน้ํางรและจั
อน จังหวั
ดจันทบุรี
ชีวิตที่ดีจนเป็นที่รู้จักและได้ของโรงเรี
รับการยอมรั
บในเรื
มแข็
ดการ
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า ด้านการอนุรักษ์ ประกอบด้วย 1) ภู มิ ปั ญ ญา
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ท้องถิ่น มีการอนุรักษ์รักษางานฝี
งๆที
มยชนได้
เรียมนรู
ละสื
เด็ดกจันๆทบุซึร่งี บางบ้านก็จะมีเด็กวัยรุ่นเข้ามา
หอประชุ
มนในชุ
สิริรําไพพรรณ
พระเกี
ยรติฯ (อาคาร
(บทอดมาให้
เพื่อการจัมือดจํต่าณาหน
าย ่คของโรงเรี
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตํา้แบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุงกจัับงหวั
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ช่วยเหลืองานในครอบครัวโดยการเข้
วยทางบ้
นทอเสื่อ เก็บกก ตากกก หรือแม้แต่กรรมวิธีในการย้อมเป็นต้น สิ่งต่างๆ
โดย าจัมาช่
กรกฤษณ
วิเชียารมงคล
ดการสื
กทรอนิกส (eWOM)
กับผลประกอบการ
เหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งปกติกรอบแนวคิ
ของคนในชุ
มชน่อสารแบบปากต
แต่เป็นนัยอสํปากอิ
าคัญเล็ในการอนุ
รักษ์รักษาการทอเสื
่อกกบางสระเก้าโดยภูมิปัญญา
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ท้องถิ่น ที่ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์อีกอย่างของตําบลได้แก่ การตําขนมจีน มีการล้อมวงกันตํา การร้องเพลงร่วมกัน ในอดีตจะ
โดย บัลลังก สันทัด
เกิดขึ้นในงานประเพณีต่างๆการปรั
ในงานบวช
งานบุญ คนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันตํา นอกจากนี้ยังมีการแข่งเรือ การทําบุญ ซึ่งถือ
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ได้ ว่ า เป็ น วั ฒนธรรมและประเพณี
บริษัท XYZโ บราณที
จํากัด ่ ค นในหมู่ บ้ า นร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาไว้ และ 2) ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
วงศจันทร และสิ่งแวดล้อม มีกฎระเบียบในการห้ามบุกรุกป่าสงวนดูแลคลองที่
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของการอนุรักโดย
ษ์ทวัรัชพรพล
ยากรธรรมชาติ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ํา
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ด้านกิจกรรมการพัฒนาโดยประกอบด้
วย 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น คนในชุมชนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้การทอเสื่อกก มีการ
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
จัดเป็นฐานจําลอง เป็นฐานต่
่อให้้อได้และการตั
เห็นถึงดวัสิฒนนธรรมและวิ
ีชีวติตภัของคนในชุ
มชน รนอกจากนี
พฤติางๆเพื
กรรมการซื
ใจของผูซื้อที่มีตถอผลิ
ณฑจากตนกกของธุ
กิจชุมชน ้ยังมีฐานการแปรรูปอาหาร
และสิ่งแวดล้อม ชุมชนบางสระเก้ามีการนําเอาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
การทํากะปิ การทําน้ําปลา2)ทรั
จังหวัดพ
จันยากรธรรมชาติ
ทบุรี
ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
สิ่งแวดล้อม มาบูรณาการกับการจัโดยดการสิ
่งแวดล้
อมชุรักมษชน อาทิ การปลูกกก การย้อมกก จนมาถึงกระทั้งการแปรรูปอาหาร
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจับดการเศรษฐกิ
จชุมกชน
ยุธยา ดขึ้นเองตามธรรมชาติจํานวน
ด้วยชุมชนบางสระเก้ามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกั
การเพาะปลู
จึงอํมีาตเภอพระนครศรี
้นกกและต้นอปอเกิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มากทําให้ชาวบ้านมีวัสดุดิบเพียงพอต่
อการทอเสื
โดย แสงจิ
ตต ไตแสง่อทั้งปีบ้านปลาธนาคารปู ชุมชนบางสระเก้าจัดให้มีการทําเต๋ายางเพื่อเป็นที่
อาศัยของสัตว์น้ําในลําคลอง
ทําให้ตเใหม
กิดความคิ
่จะมาใช้ในชุมชน เพื่อการฟื้นฟูเพิ่มสัตว์น้ําตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร
สรรพสามิ
กับการบริดโที
ภคของคนไทย
ของชุมชน และเป็นการสร้างรายได้
โดยให้อุกบับลครั
ไมพวเรื
ุม อนประมงน้ําตื้น และการเกษตรแบบผสมผสานพื้นที่ในการทําการเกษตรส่วน
ใหญ่จะปลูกพืชแบบหมุนเวีการสื
ยนและทํ
าการเกษตรแบบผสมผสาน
มีก้อารจั
ยากรน้
การจัดระบบหมุนเวียนน้ําในการ
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื
สินคดา สรรทรั
ในรานคาพปลี
ก: กรณีําศมีึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
งเทพมหานคร
ทําการเกษตรก็จะมีร่องชลประทานของหมู
่บ้านที
่ไหลมาจากตําบลพลิ้วผ่านในทุกๆหมู่ของตําบลบางสระเก้าและพื้นที่ในการ
โดย อัญชลี เยาวราช
ทําการเกษตรอย่างเหมาะสม คนในชุมชนมักนิยมปลูกข้าว ถั่วลิสงต้นกก ต้นปอ มะพร้าวน้ําหอม มะม่วงอกร่องซึ่งมะม่วง
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
อกร่องที่นี่จะหวานกว่าที่อื่นการทํ
เนื่อานาอิ
งจากเป็
อย เป็มเกษตรกรรมธรรมชาติ
นต้น โดยมีการปลูตํกาพืบลทมอ
ชหมุนอํเวีาเภอปราสาท
ยนกันไป เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวเสร็จ ถึง
นทรียนแเขตน้
บบดั้งเดิํากล่
ม ของกลุ
หน้าแล้งก็จะปลูกข้าวโพดปลู
สง ปลูกข้าวโพดพอปลูกได้ 2-3 เดือนน้ําก็จะหมดและเป็นช่วงแล้งซึ่งน้ําจะน้อยมาก ไม่
จังหวักดถัสุ่วรลิินทร
ตา ประพฤทธิพนงษ
พอใช้ในการทําการเกษตร ปัจจุบันโดยแก้โสภิ
ปัญตหาโดยอาจดั
น้ําจากเขื่อนมาไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้ซึ่งก็อาจจะไม่ทั่วถึงมากนัก หรือบาง
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
เขตดุเช่
สติ นกรุ
งเทพมหานคร
บ้านจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ตามคันนา รวมถึง พืชผักริมรัา้วน้ําผัสามเสน
กริมถนน
ชะอมที
่เน้นการนํามาประกอบอาหารในครัวเรือน
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
คนในชุมชนสามารถออกเรือหาปูหาปลาได้ไม่อดอยากเนื่องจากพื้นที่เต็มไปด้วยพืชที่ข้างทางสามารถนําไปประกอบอาหารได้

สรุปและอภิปราย

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ
การดําเนินชีวิต วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพ ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่คนในชุมชน รวมไปถึงการมีภูมิปัญญาในการทํา
เสื่อกกซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีการแข่งเรือยาว ได้มีการกล่าวย้อนถึง
ประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้มารวบรวมไพร่พลเพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าและทรงสร้างอู่ต่อเรือเพื่อ
ใช้ในการศึกษา ณ บ้านเสม็ดงาม ในอดีตหมู่บ้านเสม็ดงามเป็นหมู่บ้านรวมกับบ้านบางสระเก้า ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้มี
ส่วนร่วมในการต่อเรือด้วยเช่นกัน ภูมิปัญญาการต่อเรือได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับแม่น้ํา
ลําคลองเพื่อให้เกิดการเชื่อมความสามัคคีกันระหว่างหมู่บ้านต่างๆ และหมู่บ้านข้างเคียง “ประเพณีการแข่งขันเรือยาว” จึง
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เป็นกีฬาที่ใช้ในการเชื่อมประสานความสามั
คีขเนืองคนในหมู
้านต่างๆ นอกจากนี
้ยังมีครบ
ประเพณี
าหรัา บ
่องในวโรกาสคลายวัน่บ
พระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี
113 ป ที่สําคัญและทรงคุณค่าสํ
บทความวิจัย ค(ภาคบรรยาย)
หน
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
คนในชุมชน ที่มีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การทําบุญใต้ต้นโพธิ์ ประเพณีการสวดพระมาลัยแบบโบราณจํานวน
สินคไาทย
ในล็อมีคจกาารสวดจากตู
ย สินคาประเภทช็
อคโกแลตและมี
: ท่าร่ายรําเฉพาะ
32 ทํานอง ประกอบด้วยรํานอกกับรําการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ใน โดยรํานอกนั้นจะมีมโหรีดบนตรี
้พระธรรม
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
นางานวิ
และนวั
เป็นต้น รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกต้โดย
น“การพั
กกซึ
่งมีลฒ
ักษณะเป็
นเหง้จาัยปลู
กอยู่ในน้ตํากรรม
กล่อยเป็นนากกหากปลูกในน้ําจืดเส้นกก
พิชญณี ตีรณากรณ
จะไม่ทนเป็นที่น่าสังเกตว่า การสืบทอดภู
มิปัญญาท้
ุษทีายน้
่ได้ําใพริ
ห้กการอบรมสั
่งสอนความรู
้จากรุ่นสู่รุ่นต่อมาได้มี
แนวทางการศึ
อจากบรรพบุ
งทางการจั
ดจํารหน
เห็4.0”
ดนางฟาแปรรู
ป
เพืกษาเพิ
่ออขังถิ่มบ่นชเคลื
่อนประเทศไทย
ตําบลโปงน้ํากรอษา
น อํและมี
าเภอโปกงน้ารจั
ํารอดน ตัจั้งหวั
รี ยนรู้ของชุม ชนในทุก
การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปจัดทําของโรงเรี
ไว้ในหลัยนบ
กสูาตนโป
รท้งอน้ํางถิรอ่นในสถานศึ
ศูนดย์จันกทบุ
ารเรี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มสตรี กลุ่มศูนย์ศิลป์เสื่อ (สนาคาร) เพื่อนําภูมิปัญญามาแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตทางเสื่อสุริยาได้
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
แปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
และได้
จัดทํเภอขลุ
ากลุ่มง สุจังรหวัิยาเสื
่อกกขึ้น เพื่ออนุรักษ์ภูมิ
เล็งเห็นถึงความสําคัญ เอกลักษณ์ ความสวยงามและประโยชน์
ของเสื
่อากก
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
ดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ปัญญา ถ่ายทอดภูมิปัญญา และเป็นอาชีพโดย
เสริจัมกให้
แก่คนในชุ
มชนได้ทําให้ความเป็นอยู่ของคนในชุม ชนบางสระเก้าดีขึ้น
รกฤษณ
วิเชียรมงคล
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาภรณ์กรอบแนวคิ
ประสงค์ดทการสื
ัน (2556)
ที่ได้กล่อาปากอิ
วถึงการนํ
าทุกนสทางสั
งคมมาใช้
เป็นแนวทางการส่งเสริมการ
่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
(eWOM)
กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีากงยิ
ประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่
่งทุนทางวั
ฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นมิตรไมตรีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
บัลลังงกงานวิ
สันทัดจัยของปรียนันท์ สิทธิจินดาร์และคณะ (2555) ที่กล่าวถึงการเกิด
กันและกันส่งผลให้ชุมชนมีทุนมนุษย์ที่เข้มแข็โดย
ง รวมถึ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
กลุ่มการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและร่วมกับรินษสร้ัท าXYZ
งระบบการบริ
หารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเบื้องต้นได้บนพื้นฐานทุนทาง
จํากัด
วัฒนธรรมของคนใน รวมถึงได้มีโอกาสฟื้นฟูโดย
วิถีววััฒชรพล
นธรรมประเพณี
วงศจันทร ของชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
การปรับปรุงมกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งขยายผลในการประชาสั
พันธ์ชุมชนสู่อ่สลดความผิ
าธารณะให้
มากขึ้น
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
สําหรับรูปแบบโครงสร้างของชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าบางสระเก้ามีความสามารถในการพัฒนา
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ชุมชนมีการรวบรวมองค์ความรู้จากกลุพฤติ
่มองค์
ก
รชุมชนแบบไม่
ทางการมาจั
จัดตั้งศูรกินจย์ชุเมรีชน
ยนรู้ในแต่ละหมู่บ้าน
กรรมการซื
้อและการตัดเสิป็นนใจของผู
ซื้อที่มีตอดผลิให้ตเภัป็ณนฑระบบ
จากตนกกของธุ
และเครือข่ายองค์กรชุมชนตําบลเป็นจักรณี
งหวัดตจััวนอย่
ทบุราี งเพื่อการเรียนรู้ (Case Teaching) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชวนพบ
เอี่ยการอนุ
วสานุรักรษักษ์ป่าชายเลน ชุมชน มีป่าตระกาดใหญ่ เป็นป่าชายเลนที่
ชุมชนบนพื้นฐานวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุโดย
มชนได้
อาทิ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
ชุมชน ปอําากคลองน้
เภอพระนครศรี
ธยา
อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านช่วยกันทําทางเดินเพื่อสามารถเดินเข้าไปชมธรรมชาติ
ได้ จและมี
ําเค็อมยุขนาดใหญ่
ที่ไหลออกสู่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเล จึงทําให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่กโดยารมาชมวิ
ว ถ่ายรูป และพักผ่อน นอกจากนี้ในแต่ละปีชาวบ้านได้เก็บใบจากมา
แสงจิตต ไตแสง
เย็บ “ตับจาก” เพื่อมุงหลังคา และซ่อสรรพสามิ
มแซมบ้ตานเรื
ญหาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทําให้
ใหมกอับนจากสภาพปั
การบริโภคของคนไทย
คนในชุมชน บางสระเก้า กู้วิกฤติโดยรวมตัวโดย
กัน อุค้บนลหาสาเหตุ
ไมพุม ของปัญหา ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไข
แกนนําในการพัฒนาชุมชน เป็นแรงผลั
กดั่อนสารทางการตลาดที
ให้ได้คิดวิเคราะห์
ที่เกิ้อสิดนขึค้นา และค้
การสื
่มีผลตสอถานการณ์
ความตองการซื
ในรานคนาหาทางออกร่
ปลีก: กรณีศึกษาว มกัน จะเห็นได้ว่า
าน ซีาพรงชี
ีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
การจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานวิถีกรารดํ
วิตของคนในชุ
มชน ยังคงมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายบน
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ฐานทุนทางวัฒนธรรม มีการพึ่งพาอาศัยกันมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดแดน วิสุทธิ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ลักษณ์และคณะ (2554) ซึ่งกล่าวถึการทํ
งเครืา่อนาอิ
งมืนอทรีสํายคัแบบดั
ญต่อ้งเดิการพั
ฒนาชุ
มชนให้มีความยัตํ่งายืบลทมอ
นว่า ชุอํมาชนต้
องมีความตระหนักใน
ม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
เภอปราสาท
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ
องตนขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการทํากิจกรรม
จังหวัดสุรินขทร
โดย โสภิเศรษฐกิ
ตตา ประพฤทธิ
ร่วมกัน ภายใต้ความสมดุลในทางสังคม วัฒนธรรม
จและสิพงษ
่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน
กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการจัดการสิ
่งแวดล้เขตดุ
อมสติจะเห็
นได้ว่า บางสระเก้า มีศักยภาพทั้งใน
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
ด้านการอนุรักษ์ และด้านกิจกรรมการพัฒนา มีการดําเนินกิจกรรมในชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ อันก่อให้เกิดรายได้แก่
าสวนสละ
ในจังหวั
จันทบุราี งความตระหนัก การมีส่วนร่วม
ชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิ
้ภูมิปเคราะห
ัญญาทท้างการเงิ
องถิ่นนทีของการลงทุ
่มีอยู่ในชุนมทํชน
แต่หากได้
มีกดารสร้
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ของผู้คนในชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่ระบบการบริหารจัดการการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนจากรูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้านการ
อนุรักษ์สามารถกล่าวได้ว่า1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ความดั้งเดิมให้คงอยู่คู่ลูกหลานไม่ว่าจะเป็นการทอเสื่อกกที่มีการ
สั่ ง สมความรู้ สืบ ทอดมาตั้ง แต่ บ รรพบุ รุ ษ ไม่ ว่ า จะกี่ รุ่ นต่ อ กี่ รุ่ น ทุ ก บ้ า นก็ ยัง คงมี ผู้ ที่ สืบ ทอด 2) ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมชุมชน ในธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งการทํามาหากินดํารงชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านจึงได้มีการอนุรักษ์อย่าง
จริงจังในเรื่องการปลูกป่า การห้ามจับสัตว์น้ําขนาดเล็กและการเก็บขยะ เป็นต้น รวมถึงการจัดการแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํา “บ้าน
ปลาธนาคารปู” สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุทิศ ทาหอมพิชิต วันดีและสําราญ ธุระตา (2558) ที่ได้นําอัตลักษณ์ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน มามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
ข้อเสนอแนะเชิ
งนโยบาย
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
1. จากผลการศึกษา พบว่า การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ดังนั้น ควรได้มีการต่อยอดการพั
ฒนาโดยจัดทําเป็น “หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา” ซึ่งมีความแตกต่างหลายตามทุนทาง
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค โดย
พิชญณี ตีรณากรณ
2. ควรขยายผลให้
เ กิ ด เครื
ง่อคมในการแลกเปลี
่ ยดนางฟ
นเรี ยาแปรรู
นรู้ รป่ ว มกั น พร้ อ มทั้ ง ขยายผลในการจั ด การ
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
เพืกอษาเพิ
่อข่ขัา ยทางสั
นประเทศไทย
ของโรงเรี
ยนบ้นานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
สิ่งแวดล้อมชุมชนสู่สาธารณะให้
มากขึ
โดย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการพศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
1. คนในชุมชนควรมี
การรวมตั
วายกันของโรงเรี
หาสาเหตุ
ของปั
ดขึรี ้น และเสนอแนวทางแก้ไข
มสิค้ริรน
ําไพพรรณ
มพระเกี
ยหา
รติฯ (อาคาร
(ทบทวนเหตุ
เพื่อการจั
ดจําณหนหอประชุ
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําญ
บลมาบไพ
อํา36)เภอขลุงกจัารณ์
งหวัดทจันี่เกิทบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ร่วมกัน
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิ
อปากอิ
เล็ก้ขทรอนิ
(eWOM)
ผลประกอบการ
2. คนในชุมชนควรร่
วมมือดกัการสื
นจัด่อตัสารแบบปากต
้ง “ศูนย์การเรี
ยนรู
องชุกมสชน”
ในทุกักบหมู
่บ้านเพื่อนําภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
พื้นที่มาใช้แก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม
โดย บัลลังก สันทัด
ข้อเสนอแนะเชิงการปรั
วิชาการ
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
1. ครูในสถานศึกบริษา
ษัท ควรเรี
XYZ จํายกันรู
ด ้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน โดยนําแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมา
วงศจรันบทร
ประยุกต์กับการเรียนการสอน เพื่อโดยให้วันชักรพล
เรียนได้
ประสบการณ์เรียนรู้ รักษ์ และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน

การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เอกสารอ้างอิง
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์และคณะ.
(2555).การพั
ฒนาการท่
ส่วนร่รวกิจมของชุ
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผูอซงเที
ื้อที่ม่ยีตวเชิ
อผลิงตเกษตรโดยมี
ภัณฑจากตนกกของธุ
ชุมชน มชน
จังช
หวัฌกู
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Abstract

The purposes of this research were 1) to analyze errors in English paragraph writing of Business
English students from the Faculty of Humanities and Social Sciences and English Education students from
the Faculty of Education Rambhai Barni Rajabhat University Chanthaburi Province and 2) to collect the
errors as Common Errors of English paragraph writing in order to make use of all the errors as guidelines
for improving the students’ writing skill. The research populations were 99 students including the second
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สารบั2 ญfrom
(ตอthe
) Faculty of Humanities and Social Sciences
year Business English students Group 1 and Group
PROCEEDINGS
as well as the third year Englishรายงานสื
Education
students
Faculty
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดัfrom
บชาติวิจัยthe
รําไพพรรณี
ครั้งที่ 11 of Education Rambhai Barni Rajabhat
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
ป
บทความวิProvince
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา in the
University Chanthaburi
who all enrolled in the course113“General
Writing 1 (2022301)”
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
second semester of 2016
academic year. The 39 students were 40% of the total population who were
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
selected as the research
กรณีศsample
ึกษา บริษัทgroup
NN&KY by
จํากัดusing the Simple Random Sampling Method. The research
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จonัยและนวั
ตกรรมof “My Favorite Superstar” and “My
tools were two pieces of โดย
English
the topics
พิชญณี ตีparagraphs
รณากรณ
แนวทางการศึ
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนOshima
ายน้ําพริกเห็and
ดนางฟ
าแปรรู
ป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
Childhood” and an error
form, เพื
adapted
from
Alice
Ann
Hogue’s
Error Template, prepared to
ของโรงเรี
ย
นบ
า
นโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
ตํ
า
บลโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
อํ
า
เภอโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
record the frequency of each type of errors done by the individual sample. The descriptive statistic was
โดย พศวัต สุขสบาย
percentage used as theแนวทางในการพั
data analysis
instrument.
ฒนาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติerrors
ฯ (อาคาร
( อํา36)
The results ofเพืthe
typesมพระเกี
with
The findings were
่อการจัstudy
ดจําณหนหอประชุ
าrevealed
ย ของโรงเรี
ย20
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําof
บลมาบไพ
เภอขลุง485
จังหวัsingle
ดจันทบุรerrors.
ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
indicated that errors in spelling were most frequently found (97 errors: 20.00%) and errors in punctuation
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
อปากอิ(1เล็กerror:
ทรอนิกส0.20%).
(eWOM) กับผลประกอบการ
and capitalization were
least ดการสื
frequently
found
When the errors in spelling were
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
analyzed, the following factors
โดย บัaffecting
ลลังก สันทัด to misspellings included the students were careless to check
their English spellings when
the paragraphs,
hadกตnever
การปรับwriting
ปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช TSPthe
และ students
VRPTW มาประยุ
ใช กรณีศlooked
ึกษา up the English words in
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
the dictionary, or they had never searched for how to spell the English words correctly in any equipment,
วัชรพล วงศhow
จันทร to write the correct spellings through the dictation activity.
and the students had neverโดยpracticed
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
Possible guidelines to ยานยนต
solve this
problem are that the teachers should encourage the students to be
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
more careful when writing the
words
โดย ถิEnglish
รนันท ทิวาราตรี
วิทยand the teachers should design more language activities
พฤติspelling
กรรมการซืbee
้อและการตั
ดสินใจของผูซื้อทีand
่มีตอผลิ
ตภัณฑจากตนpuzzles
กกของธุรกิheld
จชุมชนin the Self-Access Center.
such as dictation games,
competitions,
crossword
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
Moreover, the teachers in all English courses should pay more attention to carefully check the students’
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
assignments. Wheneverการศึthe
teachers find any students with incorrect spellings, they should not hesitate
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
to tell and help the particular
students,
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา and they should not ignore the spelling errors until this type of
errors becomes fossilization in
โดยlanguage
แสงจิตต ไตแlearning.
สง
สรรพสามิErrors
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
Keywords: Paragraph writing,

โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
บทนํา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ในสถานการณ์ปัจจุบันโดย
ภาษาอั
อัญชลีง กฤษได้
เยาวราชรับ การพิ จ ารณาว่า เป็ นหนึ่ งปั จจั ยหลักของการประสบความสํา เร็ จในทุ ก
องค์การ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ดังที่ขท้อางเศรษฐศาสตร
บัญญัติขององค์
การอาเซี
น ยข้ดอวทียวิ่ ธ34
“ภาษาที่ใช้ในการทํางานของอาเซียน
การวิเคราะห
ของการทํ
านาอินยทรี
ปี ลูกได้
ขารวตะบุ
นเดีว่า่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
คือภาษาอังกฤษ” (กระทรวงต่างประเทศ, 2556) นับว่าเป็นการเน้นย้ําถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ โดยองค์การอาเซียน
จังหวัดบสุในระดั
รินทร บโลก
ซึ่งเป็นองค์การที่ได้รับการยอมรั
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เมื่อ ภาษาอัง กฤษได้
รับ การยกระดับ ความสํา คัญ ให้เป็ น ภาษาสากลที่ใช้ ก ารทํา งาน เพื่ อ การสื่ อสาร และใช้ ใ น
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ชีวิตประจําวัน การค้นคว้าหาข้อมูโดย
ลจากตํ
และเว็บไซต์ต่าง ๆ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นบัณฑิตในยุคที่
ธันย ชัาราเอกสาร
ยทร

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซี
ยน (AEC
: ASEANนทํEconomic
การวิเคราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
าสวนสละ ในจังCommunity)
หวัดจันทบุรี 10 ชาติสมาชิก จึงต้องสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติได้โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้การสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการเน้นย้ําความสําคัญผ่านการเรียนการสอน การจัดทํา
หลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน
แต่ดูเหมือนว่าทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่เป็นปัญหาที่สุด (รัตนา ภวพัชรอุดม, 2550)
ทั้งนี้เนื่องจากทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะการส่งสาร หรือทักษะเชิงแสดงออก (productive skill) ซึ่งผู้ที่
สามารถสื่อสารผ่านงานเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและเป็นงานเขียนที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เขียนได้ประสบความสําเร็จนั้นต้องมีความพร้อมอย่างแท้จริง (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540) เนื่องจากผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่อง
โครงสร้ า งทางภาษาอั ง กฤษ กฎทางภาษาอั ง กฤษ คํ า ศั พ ท์ การเรี ย งลํ า ดั บ เนื้ อ ความ และองค์ ป ระกอบของงานเขี ย น
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ผู้เขียนท่านใดมีความสามารถดังกล่าว คือ สามารถถ่ายทอดเนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อสาร หรือแสดงความ
คิดเห็นผ่านงานเขียนก็จะนับว่าประสบความสําเร็จในงานเขียน (Khaled Barkaoui, 2007)
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สารบั
(ตอ) Writing 1 (2022301) พบว่านักศึกษา
จากการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การเขี
ยน ญ
1 General
PROCEEDINGS
เกิดความท้อแท้ เนื่องจากความยากในการถ่ายทอด
้เพราะความสามารถในการเขี
ยนที
รายงานสืบทัเนื้ง่อนี
งจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั
้งที่ 11่ดีไม่ใช่ทักษะที่สามารถรับรู้ได้โดย
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113 ป
ธรรมชาติ แต่เป็นทักษะที่เกิดบทความวิ
จากการฝึจกัยฝน(ภาคบรรยาย)
ทั้งรูปแบบของการเรียนในห้องเรียน หรือในสภาพแวดล้
อมที่กระตุ้นให้หน
ผู้เรีายน
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
สามารถถ่ายทอดสื่อสารความคิด และเขียนได้ดี โดยใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนเอง นอกจากนั้นการเขียนยังเกี่ยวข้องกับ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ความสามารถในการปะติดปะต่อคํากรณี
ให้เป็ศึกนษาประโยค
เพื่อถ่จําายทอดข้
อมูลในรูปของงานเขียนเชิงเล่าเรื่อง (Narration) เชิง
บริษัท NN&KY
กัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ัยและนวัตกรรม
พรรณนา (Description) เชิงสาธก (Argumentation)
โดย พิชญณ(Johanne
ี ตีรณากรณ Myles, 2002)
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนคําายน้
เห็4.0”
ดนางฟาปแปรรู
ป
เพืกษาเพิ
่อนประเทศไทย
นอกจากความชํานาญทางภาษาอั
งกฤษ
ทั่อ้งขัในเรื
่องไวยากรณ์
ศัพําพริท์กและองค์
ระกอบทางการเขี
ยนภาษาอังกฤษ
ของโรงเรี
ย
นบ
า
นโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
ตํ
า
บลโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
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า
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ง
น้
า
ํ
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จั
ง
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น
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ร
ี
(Paragraph Organization)ตัวผู้เรียนเองจะต้องมีใจรักในการเขียน มีความขยันหมั่นเพียร สนใจ จึงจะสามารถสื่อสารผ่าน
โดย พศวัต สุขสบาย
งานเขียนได้ อัจจิมา เกิดผล (2550) แนวทางในการพั
กล่าวถึงคุณลัฒกนาผลิ
ษณะของผู
ยนและงานเขี
ยนที่ดี ดังนี้ ผู้เขียนมีความสนใจในการอ่าน
ตวัภันณที่ ฑ19เห็้เ-ขีด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หนังสือทุกประเภท อ่านเพื่อจะได้ศึกษาภาษาที
เหอประชุ
ขีายยนของโรงเรี
เริ่มสร้มพระเกี
าษาได้
มมีสิรคิรําวามคิ
ไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( มีคอํวามสามารถใช้
เพื่อการจัดจํ่ใาช้ณหน
ยนวัดอาคารเฉลิ
ดริมาบไผ
ตําางสรรค์
บลมาบไพ
า36)เภอขลุง จังหวัดจัภนทบุ
รี ดี ใช้ภาษาง่าย ๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
(simple) คุ้ นเคย (familiar) ไม่สับสนวกวน (uncomplicated) ไม่ ใช้คําฟุ่มเฟือย กระชับ (economical) เฉพาะเจาะจง
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กับผลประกอบการ
(specific) มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง กรอบแนวคิ
ๆ เป็นอย่ดาการสื
งดี สามารถนํ
าประสบการณ์
เหตุกสก(eWOM)
ารณ์ ที่เคยพบเห็
นมาประกอบงานเขียนได้
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ยอมรับความคิดของผู้อื่น สามารถแสดงความคิ
ดเห็นได้อย่างมีเหตุผล รู้จักกลวิธีในการเขียนชนิดต่าง ๆ สามารถเขียนเริ่มต้น
โดย บัลลังก สันทัด
เรื่อง (Introduction) ดําเนินเรื่อง (Body)
และสรุ
เรื่อง (Conclusion)
มารยาทในการเขี
น ไม่
การปรับปรุงเสนปทางการขนส
งโดยใช TSP และมีVRPTW
มาประยุกตใชยกรณี
ศึกลษาอกเลียนแบบใคร (No
plagiarism) และไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเสียหาย
อเดืจํอาดร้
บริษัทหรืXYZ
กัดอนจากงานเขียนของตน ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอจากหนังสือ ตํารา
โดย วัชรพล
เอกสาร เว็บไซต์ และผู้เขียนต้องมีลักษณะอดทนไม่
ย่อท้วงศ
อต่อจันอุทร
ปสรรค ความยาก ข้อผิดพลาด หรือคําวิพากษ์วิจารณ์
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
คุณลักษณะของผู้เขียนและงานเขียนที่ดีที่สําคัญเหล่านี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น ไบรอัน ฮีตัน (John
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
Brian Heaton, 1990) ที่กล่าวว่า ทักษะการเขี
อนการเรี
โดยยนเปรี
ถิรนันทยบเสมื
ทิวาราตรี
วิทย ยบเรียงความคิดของผู้เขียนออกมาเป็นตัวอักษร ซึ่งต้อง
มีความถูกต้องตามวิธีการเขียนของภาษาอั
งกฤษ ้อมีและการตั
องค์ประกอบที
การเขี
ยน รซึกิ่งจผูชุม้เขีชนยนต้องมีทักษะทาง
พฤติกรรมการซื
ดสินใจของผู่สซมบู
ื้อทีร่มณ์
ีตอตผลิามทฤษฎี
ตภัณฑจากต
นกกของธุ
จังหวัดถจัูกนหลั
ทบุกรี ไวยากรณ์ (Grammatical) มีทักษะทางลีลาภาษา (Style) คือสามารถเขียน
ไวยากรณ์ คือต้องสามารถเขียนประโยคได้
โดย
ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักสษัญลักษณ์ทางภาษาได้ถูกต้อง และทักษะการเลือกข้อความ
ประโยคได้หลากหลายแบบ อีกทั้งต้องมีทักษะกลไก
คือสามารถใช้
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ที่เหมาะสม คือสามารถเขียนได้ตรงตามวั
ประสงค์ขอองงานเขี
จังหวัตดถุพระนครศรี
ยุธยา ยน
แต่อย่างไรก็ตาม ทักษะการเขียนภาษาอั
โดย แสงจิงตกฤษของผู
ต ไตแสง ้เรียนไทยยังมีข้อบกพร่อง ปัญหาที่พบมากที่สุดในการเขียน
ภาษาอังกฤษ คือนักเรียนไทยมักจะแปลไทยเป็
อังกกฤษคํ
าต่โภคของคนไทย
อคํา (Word by Word Translation) (หนึ่งฤทัย ลาที, 2556)
สรรพสามิตนใหม
ับการบริ
โดย อุบลขไม
พุมกเรียนไทย เพราะโครงสร้างของภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกัน
และโครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษเป็นปัญหาใหญ่
องนั
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผ่ใลต
อความตองการซื้อสินดคเห็
า ในร
าปลีก: กรณี
ศึกษา าให้ข้อความที่เขียน
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของภาษาไทยเข้าไปแทรกอยู
นการแสดงความคิ
นเป็านคนภาษาอั
งกฤษทํ
ราน ซีงพกฤษก็
ีเฟรชมาร
ท ในกรุ
นั้นแม้นักศึกษาจะเขียนเป็นถ้อยคําภาษาอั
ตาม
แต่ใงช้เทพมหานคร
รูปแบบหรือโครงสร้างซึ่งคล้ายกับโครงสร้างในภาษาไทย ผสมกับ
โดย อัญชลี เยาวราช
โครงสร้างภาษาอัง กฤษ ซึ่ง ถือว่าผิดการวิ
ไวยากรณ์
ถูกต้องตามโครงสร้
างของภาษาอั
เคราะหทไ ม่างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอิ
นทรียดวยวิธปี งลูกฤษ
กขาวตนในบางครั
เดี่ยวและ ้ ง ทํ า ให้ ง านเขี ย นของ
นักศึกษาไม่อาจสื่อความหมายแก่ผู้อ่าการทํ
นได้ าทันาอิ
้งนีน้ผทรีู้วิจยแัยบบดั
ซึ่งรั้งบเดิผิมดของกลุ
ชอบสอนวิ
ชาการเขียน 1General
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําWriting
เภอปราสาท(2022301) มักจะ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
พบข้อผิดพลาดลักษณะที่เกิดจากการนําโครงสร้างภาษาไทยมาใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษเช่นกัน
โสภิตรตา
งกฤษธุ
กิจประพฤทธิ
และนักพศึงษ
กษาครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ถึงแม้ว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอัโดย
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
ในการวิจัยครั้งนี้จะผ่านการเรียนในรายวิชารูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมั
ยใหม่เขตดุ
1 (2021101)
และรูปและการใช้ภาษาอังกฤษ
โดย ธันย ชัยทร
สมัยใหม่ 2 (2021102) มาแล้วก็ตาม ในรายวิชาทั้งสองนี้มุ่งเน้นทบทวนเนื้อหา โครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษา
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
เรียนมาแล้วทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้
น โดย
และตอนปลาย
แต่เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ในรายวิชาทั้ง 2 รายวิชานี้จะปรับพื้นฐานเรื่องโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อ
นักศึกษาจะได้สามารถมีความรู้เพียงพอในการนําภาษาอังกฤษที่ถูกต้องไปใช้
นักศึกษาต้องผ่าน 2 รายวิชานี้ก่อนการเรียนวิชาการเขียน 1 แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาก็ยังมีปัญหาในการเขียน โดย
มักเขียนภาษาอังกฤษผิดไปจากโครงสร้างของภาษาอังกฤษ แม้จะเป็นประโยคง่ายๆ โดยในรายวิชาการเขียน 1 General
Writing 1 (2022301) ได้เน้นย้ําถึงการนําความรู้จาก 2 รายวิชาแรกดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการเขียน ดังในรายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา ต่อไปนี้
This course emphasizes on how to write a basic paragraph in English with a good paragraph
organization. It also focuses on how to write narrative and descriptive paragraphs. This is in order to
encourage students to apply their English grammar and structures in a formal writing piece.
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับงชาติ
วิจัยรําไพพรรณี
ที่ 11
1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดรายงานสื
พลาดในงานเขี
ยนภาษาอั
กฤษระดั
บอนุครัเ้งฉทของนั
กศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และงานประชุ
และนักมศึวิชกาการระดั
ษาสาขาวิ
ชาภาษาอั
บชาติ มหาวิ
ทยาลัยราชภังฏกฤษ
กลุมศรีอยุคณะครุ
ธยา ครั้งที่ 8ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2.เพื่อรวบรวมข้อการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ผิดพลาด แสดงตัวอย่างข้อผิดบพลาดที
(Common
ในอนุเฉทของนักศึกษาใช้
สินคาในล็่มอักคจใช้ายผสิิดนบ่คอายประเภทช็
อคโกแลตErrors)
:
กรณีศยึกษา
บริษัท NN&KY
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรี
นการสอน
ให้นางานวิ
นักจํศึากักดษามีทจักัยษะความสามารถในการเขี
“การพั
การพัฒ
และนวัตกรรม ยนให้ดียิ่งขึ้น

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย ของโรงเรียนบกาษาเพิ
นโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
วิธีการดําเนินการวิจัย เรืโดย่องพศวั
ข้อตผิดสุขพลาดในงานเขี
ยนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท: กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของ
สบาย
ฒนาผลิตวัภันชณทีาภาษาอั
าแปรรู
ป ตามความต
โภค
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560มหาวิ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังแนวทางในการพั
กฤษธุรกิจ และสาขาวิ
งกฤษ
ทยาลัอยงการของผู
ราชภัฏรํบาริไพพรรณี
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ประชากรที่ใช้กรอบแนวคิ
ในการวิจดัยการสื
ครั้ง่อนีสารแบบปากต
้ คือ นักศึกอษาชั
ี่ 2 กสาขาวิ
ชาภาษาอั
งกฤษธุรกิจ หมู่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ปากอิ้นเปีล็กททรอนิ
ส (eWOM)
กับผลประกอบการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิของธุ
จ หมูรกิ่ จ2คาสัปลีงกกัประเภทบริ
ดคณะมนุกษารโรงแรมในประเทศไทย
ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
บัลลัฏงรํกาสัไพพรรณี
นทัด
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดยราชภั
ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา General Writing 1 การเขียน 1 (2022301)
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 99 คน
บริษัท XYZ จํากัด
ผู้วิจัยใช้วิธีการจับฉลากเพื
่อสุ่มหากลุ่มตัวอย่างจํานวน 40% จากนักศึกษาใน2สาขาวิชาคือนักศึกษาสาขา
โดย วัชรพล วงศจันทร
ภาษาอังกฤษธุรกิจและนักการปรั
ศึกษาสาขาภาษาอั
งกฤษ
โดยจัดพลาดในการตรวจนั
บฉลากจากเลขที
าดับการลงทะเบี
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสิน่ตคามลํ
าประเภทผลิ
ตโคมไฟ ยนของกลุ่ ม ประชากร
จึงสามารถได้กลุ่มตัวอย่างทัยานยนต
้งสิ้น 39กรณี
คนศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
รรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ในการวิจัยนี้ผจัพฤติ
ู้วงิจหวััยกดเตรี
ยมเอกสารการสอน จํานวน 2 เรื่อง คือ Describing a person และ Telling about past
จันทบุรี
events ผู้วิจัยมอบหมายให้นักศึกโดย
ษาเขีชวนพบ
ยนอนุเอีเฉท
(Paragraph)
จํานวน 10 ประโยค คือ เรื่อง My favorite Superstar ซึ่งมี
่ยวสานุ
รักษ
ลักษณะงานเขียนแบบพรรณนา
และเรืหารจั
่อง ดMy
Childhood
มีลักษณะงานเขี
ยนแบบเล่าเรื่อง (Narration)
การศึก(Description)
ษาบทบาทผูนําในการบริ
การเศรษฐกิ
จชุมชน อํซึา่งเภอพระนครศรี
อยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
3. ขั้นตอนการวิจัย
ตต ไตแสง าวิจัย ดังนี้
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วโดย
ิจัยมีแสงจิ
ขั้นตอนการทํ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
3.1 เตรี ย มเอกสารการสอนเพื
่ อ เป็ น ตั ว อย่ า ง และอธิ บ ายการเขี ย นแบบพรรณนา (Description) เรื่ อ ง
โดย อุบล ไมพุม
Describing a person การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
3.2 นําเอกสารเรื
Describing
a person บรรยายให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยเน้นให้นักศึกษาดูอนุเฉท
ราน ซี่อพงีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
ตัวอย่าง การใช้รูปประโยค (Sentence
โดย อัญชลี Structure)
เยาวราช คําคุณศัพท์ (Adjective) คํากริยา (Verb) กาล (Tense) เครื่องหมาย
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิ
ปี ลูกขา(Idiom
วตนเดี่ยวและ
วรรคตอน (Punctuation) การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ของการทํ
(Capitalization)
สําธนวน
and Expression) องค์ประกอบของ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
อนุเฉท (Paragraph Organization)
จังหวัดสุรินทร
3.3 มอบหมายให้นักโดย
ศึกษาเขี
ยนอนุ
เฉทจํพางษ
นวน 10 ประโยค โดยผู้วิจัยกําหนดหัวข้อ (Topic) ว่า My Favorite
โสภิตตา
ประพฤทธิ
Superstar
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
3.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมงานเขี
โดย ธันย ชัยยนชิ
ทร้นที่ 1

3.5 เตรียมเอกสารการสอนเพื
เป็นตัวอย่นาทํงาสวนสละ
และอธิในจั
บายการเขี
าเรื่อง (Narration) เรื่อง Telling
การวิเคราะหทางการเงิ่ อนของการลงทุ
งหวัดจันทบุยรนแบบเล่
ี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
about past events
3.6 นําเอกสารเรื่อง Telling about past events บรรยายให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม โดยเน้นให้
นักศึกษาดูอนุเฉทตัวอย่าง การใช้รูปประโยคคํากริยาวิเศษณ์ (Adverb) คํากริยา (Verb) กาลที่ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต (Past
Simple
Tense) และย้ํ า เตื อ นนั ก ศึ ก ษาเรื่ อ ง เครื่ อ งหมายวรรคตอน (Punctuation) การใช้ ตั ว อั ก ษรพิ ม พ์ ใ หญ่
(Capitalization) และองค์ประกอบของอนุเฉท (Paragraph Organization)
3.7 มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นอนุ เ ฉทจํ า นวน 10 ประโยค โดยผู้ วิ จั ย กํ า หนดหั ว ข้ อ (Topic) ว่ า
My Childhood
3.8 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมงานเขียนชิ้นที่ 2
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

3.9 ผู้วิ จัยจัด ทําแบบฟอร์มบันทึกข้อผิ ดพลาดในการเขี
ยนอนุ เฉทของกลุ่มตั วอย่างแยกเป็ นรายบุคคล โดย
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ประยุกต์ตารางการตรวจและบั
นทึกข้อผิจดัยพลาดในการเขี
เฉทภาษาอั
งกฤษของ
Alice
เนื่องในวโรกาสคลายยวันอนุ
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี ครบ
113 ป Oshima และ Ann Hogue
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
้งที่ 8
(2005) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานวิจัยนี้
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อคจาย สินคานประเภทช็
3.10 ผู้วิจัยตรวจและวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดอนุเฉททั้ง บ2สินชิค้นาในล็
ลงในตารางบั
ทึกข้อผิอคโกแลต
ดพลาด: จําแนกตามประเภท
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ข้อผิดพลาด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
3.11 ผู้วิจัยสรุปผลการวิเแนวทางการศึ
คราะห์ข้อเพื
ผิกดษาเพิ
่มตัดวจํอย่
อผิาดแปรรู
พลาดส่
องทางการจั
าหนาางตามตารางข้
ยน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
ป วนบุคคล และคํานวณเป็น
่อพลาดของกลุ
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
สถิติ เป็นร้อยละ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ผลการวิจัย
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาวิเคราะห์งานเขียนอนุโดยเฉทของนั
กทศึยาลั
จักรกฤษณ
วิกเชีษาสาขาวิ
ยรมงคล ชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอั
้นปีที่ 3 คณะครุ
ทยาลักัยบราชภั
ฏรําไพพรรณี ซึ่งเป็นกลุ่ม
กรอบแนวคิงกฤษ
ดการสืชั่อสารแบบปากต
อปากอิศเาสตร์
ล็กทรอนิมหาวิ
กส (eWOM)
ผลประกอบการ
ของธุรยกินเรี
จคายปลีนในวิ
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
ตัวอย่าง จํานวน 39 คน นักศึกษาลงทะเบี
ชา การเขี
ยน 1 General Writing 1(2022301) ในภาคการศึกษาที่
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
2/2559 ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อผิดพลาด จากการวิเคราะห์โดยใช้ตารางแบบฟอร์มบันทึกข้อผิดพลาดในการเขียนอนุเฉท ซึ่ง
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ประยุกต์มาจากตารางการตรวจให้คะแนนการเขี
บริษัท XYZ ยจํานอนุ
กัด เฉทของ Alice Oshima และ Ann Hogue ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โดย วัชรพล วงศจันทร
ตารางที่ 1 ข้อผิดพลาดในงานเขียนอนุการปรั
เฉท บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ประเภทโดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
จํานวน
ค่าร้อยละ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
1. การสะกดคํา (Spelling)
97
20.00
จังหวัดจันทบุรี
2. การมีย่อหน้า (Indentation)
70
14.43
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผู
3. การมีประโยคแสดงใจความหลัก (Topic
Sentence)นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
59 อยุธยา 12.16
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
4. การมีประโยคสรุป (Concluding Sentence)
37
7.62
โดย แสงจิตต ไตแสง
5. การใช้คํากริยาสอดคล้องกับประธานสรรพสามิ
(Subject-Verb
Agreement)
32
6.59
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
6. การใช้รูปประโยคไม่สมบูรณ์ (Sentence Fragments)
30
6.18
โดย อุบล ไมพุม
7. การใช้กาลกับเหตุการณ์ในอดีต (Past
Tense) ่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลี
25ก: กรณีศึกษา 5.15
การสืSimple
่อสารทางการตลาดที
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
8. การใช้คํากริยาช่วย (Auxiliary Verbs)
24
4.94
โดย อัญชลี เยาวราช
9. การใช้คําบุพบท (Prepositions) การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวต20นเดี่ยวและ
4.12
10. การใช้รูปแบบคํากริยาหลังคําบุพบท
Prepositions)
17 อําเภอปราสาท 3.50
การทํ(Verbs
านาอินทรีForms
ยแบบดั้งafter
เดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
11. การใช้คํานําหน้าคํานาม (Articles)
13
2.68
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
12. การเรียงลําดับคํา (Word Order)
12
2.47
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
13. การใช้คําคุณศัพท์ (Adjectives)
10
2.06
โดย ธันย ชัยทร

14. การใช้คํากริยาวิเศษณ์ (Adverbs)การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร9ี
15. การเรียงส่วนขยาย (Run-on sentences)โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
8
16. การใช้รูปแบบคํากริยาที่เท่าเทียมกัน (Pararellism)
7
17. การใช้คํานามเอกพจน์และพหูพจน์ (Singular and Plural Nouns)
7
18. การใช้คําไม่ตรงบริบทของหัวข้อ (Wrong Word Choice)
6
19. การใช้คําฟุ่มเฟือย (Repetitive and Redundant Words)
1
20. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Punctuation
1
and Capitalization)
รวมข้อผิดพลาด
485
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1.85
1.64
1.44
1.44
1.23
0.20
0.20

100%
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สารบัญ (ตอ)

จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของงานเขียPROCEEDINGS
นอนุเฉทใน 2 หัวข้องานเขียนคือ My Favorite Superstar ซึ่งเป็นการเขียน
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
บชาติวิจย
ัยรํนแบบเล่
าไพพรรณี ครั้งาทีเรื
่ 11่อง (Narration) ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
แบบพรรณนา (Description) และ My
Childhood มซึวิ่ชงาการระดั
เป็นการเขี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
วิชาการระดั
กลุมศรีอยุธยา่ อครังการสะกดคํ
้งที่ 8
ชิ้นนี้ พบว่าจากข้อผิดพลาดจํานวน
485 มแห่
ง นักบชาติ
ศึกมหาวิ
ษามีทยาลัข้อยราชภั
ผิดฏพลาดเรื
ามากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 20.00
ข้อผิดพลาดรองลงมาคือการมี
ย่อหน้า คิดเป็นร้อยละ 14.43
การมี
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็
อคจปายระโยคแสดงใจความหลั
สินคาประเภทช็อคโกแลต : ก คิดเป็นร้อยละ 12.16 การมี
ศึกษาการใช้
บริษัท คNN&KY
จํากัด องกับประธาน คิดเป็นร้อยละ 6.59 ข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุด คือ
ประโยคสรุป คิดเป็นร้อยละกรณี7.62
ําฒ
กรินางานวิ
ยาสอดคล้
“การพั
การพั
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 0.20

แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
สรุปและอภิปรายผล
โดย พศวัต สุขสบาย
1. จากการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดในงานเขี
เฉท
ข้อปผิตามความต
ดพลาดทีอ่พงการของผู
บมากทีบ่สริุดโภคคือ การสะกดคํา (Spelling) กลุ่ม
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เยห็-ดนอนุ
าแปรรู
20นางฟ
ธันวาคม
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวั
ตัวอย่างจํานวน 39 คน มีการสะกดคําผิดมหาวิ
จําทนวน
97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00
ซึ่งดบุจันปทบุ
ผารี บุญทิพย์ (2543) ได้กล่าวถึง
ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ความสําคัญของการสะกดคําให้ถูกต้องว่าการเขียนสะกดคํา คือว่าเป็นการสื่อสารด้วยการเขียน ถ้าเขียนสะกดคําผิดพลาด การ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ข้าใจผิด การเขียนคําให้ถูกต้องจึงต้องฝึกฝนและระมัดระวัง สาเหตุที่ทําให้
สื่อสารจะไม่ชัดเจน ผู้รับสารจะไม่
ใจกหรื
อทําให้กเารโรงแรมในประเทศไทย
ของธุรกิจเข้คาาปลี
ประเภทบริ
ผู้เรียนสะกดคําผิด หน่วยการศึกษานิ
กษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการ
โดย บัเทศก์
ลลังก กระทรวงศึ
สันทัด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เขียนสะกดคําผิดไว้ในคู่มือครูภาษาอังกฤษว่า ดังนี้
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
1.1 ผู้เรียนไม่ใส่ใจการเขียนว่าจะถูกหรือผิด
โดย วัชรพล วงศจันทร
1.2 ผู้เการปรั
รียนไม่บปรุ
เคยใช้
พจนานุก่อรม
หรืออุดปพลาดในการตรวจนั
กรณ์ค้นคําใด บๆสินเมืคา่อประเภทผลิ
สงสัยว่าตสะกดคํ
งกระบวนการเพื
ลดความผิ
โคมไฟ าอย่างไร จึงไม่มีโอกาสได้
จดจําคําที่ถูกตามพจนานุกรมไว้
ใช้ กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ยานยนต
โดย ถิรนันกทโดยเฉพาะในการเขี
ทิวาราตรีวิทย
1.3 ผู้เรียนขาดการฝึ
ยนตามคําบอก (Dictation) ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน
้อและการตั
ดสินใจของผู
ผลิมตภัให้
ณฑนจักากต
กกของธุรกิจชุมชน
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้อพฤติ
งคํการรมการซื
นึงถึงการจั
ดกิจกรรมที
่กระตุซ้นื้อทีส่่มีตงอเสริ
ศึกนษารอบคอบกั
บการเขียนสะกดคํามากขึ้น เช่น
จังหวัดจันทบุรี
มีกิจกรรมแข่งขันเขียนคําศัพท์ตามคํ
าบอก (Dictation Game) หรือการแข่งขันสะกดคํา (Spelling Bee) หรือสนับสนุน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
อุปกรณ์เสริมทักษะการสะกดคํ
นอกชั่วโมงเรี
ยนในศู
นย์ดกการเศรษฐกิ
ารเรียนรูจ้ดชุ้วมยตนเอง
(Self-Access
การศึกาษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจั
ชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา Center) เช่น อุปกรณ์เกม
Crossword puzzle เป็นต้จังนหวัอีดกพระนครศรี
ทั้งผู้สอนในทุ
อยุธยากรายวิชาภาษาอังกฤษควรตรวจแก้ไขงานของนักศึกษาให้ละเอียดมากขึ้น เมื่อ
แสงจิตต ไตแสง
ควรเสนอแนะและใช้
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นช่วยในการแก้ไขให้กับนักศึกษา ผู้สอนในทุก
พบว่านักศึกษาคนใดสะกดคําผิด โดย
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
รายวิชาภาษาอังกฤษควรให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่ปล่อยให้ข้อบกพร่องในการเขียนสะกดคําของนักศึกษาผ่านไปโดย
บล ไมพุม
ไม่ทักท้วง จนการเขียนสะกดคําผิดโดย
นี้กอุลายเป็
นการใช้ภาษาผิดถาวร (Fossilization) ซึ่งสอดคล้องกับ Jenaro A. Diaz-Ducca
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
(2012) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้
ภาษาผิดถาวรเกิดจากการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องจนกลายเป็นนิสัย และยากที่จะได้รับการแก้ไข
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งอาจเกิดจากตัวผู้เรียนเอง และจากครู
ู้สอน
โดย อัญผชลี
เยาวราช
คราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิธกลุ
ปี ลูก่มขตัาววตอย่
นเดีา่ยงจํวและ
2. ข้อผิดพลาดลําการวิ
ดับเรองลงมาคื
อ การมีย่อของการทํ
หน้า (Indentation)
านวน 39 คน มีการเขียนอนุเฉทโดย
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ไม่มีการย่อหน้า เมื่อเริ่มเขียนประโยคแรกของอนุเฉท จํานวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.43 ความจําเป็นในเว้นช่องว่างก่อน
จังหวัดสุรินทร
การเขียนประโยคแรกใน การเขี
ยนอนุ
เฉทนั้นมีความสําคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Elizabeth Liz (2017) ที่ได้ให้ความสําคัญ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กับการย่อหน้าในการเขียนอนุ
เฉทของข้อสอบ International English Language Testing System (IELTS) ในส่วนของ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
แบบทดสอบการเขียนส่วนที่ 1 และโดย2ธัว่นาย ชัย่ยอทร
หน้าช่วยให้ผู้อ่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประเมินอ่านงานเขียนของเราได้ทราบ

นที่ต้อในจั
งการจะเขี
ยนอธิ
ว่างานเขียนของเราเริ่มตรงบรรทั
ดใดทหรื
อเมืน่อของการลงทุ
ผู้เขียนมีปนระเด็
การวิเคราะห
างการเงิ
ทําสวนสละ
งหวัดจันทบุ
รี บายใหม่ แล้วขึ้นอนุเฉทใหม่โดยการย่อ
หน้า จะทําให้ง่ายสําหรับผู้ตรวจประเมิ
นอ่ตานนงานเขี
ยนของเรา ถ้าผู้อ่านงานเขียนไม่สามารถมองเห็นอนุเฉทของเรา เราจะได้
โดย ดวงรั
สวัสดิ์มงคล
คะแนนน้องลง 25% เนื่องด้วยเหตุผลว่าผู้เขียนไม่มีสัญลักษณ์สากล เช่นการย่อหน้า (indentation) บอกผู้ประเมินให้อ่านได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้สอนควรย้ํากับนักศึกษาหลังจากมอบหมายหัวข้อการเขียนในทันที และอาจกระตุ้นโดยการให้คะแนน
เพิ่มเติมในงานเขียนอนุเฉทที่มีย่อหน้าชัดเจน
3. ข้อผิดพลาดด้านองค์ประกอบอนุเฉท (Paragraph Organization) จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยค้นพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง 39 คน มีการเขียนอนุเฉทโดยขาดการมีประโยคแสดงใจความหลัก (Topic Sentence) จํานวน 59 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 12.16 รองลงมาคือ ขาดการมีประโยคสรุป (Concluding Sentence) จํานวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.62 ซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากนักศึกษายังไม่มีความเข้าใจหลักการเขียนอนุเฉทในภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ และติดการเขียนเรียงความจาก
ภาษาไทย ทศพล ปิจจวงศ์ (2559) ได้กล่าวไว้ใน หลักการเขียนเรียงความภาษาไทย ว่าการเขียนเรียงความเป็นงานเขียนเพื่อ
แสดงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงความคิดเดียว โดยมีหัวใจสําคัญคือ คํานํา หรือบทนํา (Introduction) ซึ่ง
ควรมีสัดส่วนเนื้อหาประมาณ 5-10% ของเนื้อหางานเขียนทั้งหมด จากนั้นส่วนต่อมาของเรียงความ คือเนื้อเรื่อง (Body) ซึ่ง
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สารบัญของเนื
(ตอ)้อหาทั้งหมด และส่วนสุดท้ายคือ บทสรุป
เป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญของเรียงความชิ้นนั้น มีสัดส่วน 80-90%
PROCEEDINGS
(Conclusion) เป็นส่วนปิดเรื่องให้เกิดความประทั
บใจบเนื่อคล้
อการประชุ
ยตามเนื
้อหาเรืบชาติ่องที
ยนมาทั
หมด ส่วนมากมีเพียงย่อหน้าเดียว
รายงานสื
งจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดั
วิจัยรํ่เาขีไพพรรณี
ครั้งที้ง่ 11
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113
ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
สัดส่วนประมาณเดียวกับคํานํบทความวิ
า คือ 5-10%
ซึ่งจากหลักการเขียนเรียงความในภาษาไทยนี
้ไม่มีการกล่าวถึงประโยคแสดง
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ใจความหลัก (Topic Sentence) เหมืการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อนในงานเขียนภาษาอังกฤษซึ
่งคือประโยคที่แสดงความคิดหลัก (Main Idea) ของอนุ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
เฉท หรือเรียงความ ซึ่งมีได้เพียงประโยคเดี
อาจเขี
ยนอยูจํ่เป็ากันดประโยคแรกของงานเขียน หรืออยู่ตอนกลางงานเขียน หรือ
กรณีศึกยษาว บริ
ษัท NN&KY
“การพั
การพั
ฒตีรดณากรณ
นางานวิ
โดย พิช่อญย่ณาี งชั
อาจไม่มีประโยคแสดงใจความหลักเขียนปรากฏอยู
เจน แต่เป็จนัยลัและนวั
กษณะให้ตผู้อกรรม
่าน อ่านทั้งอนุเฉทและสรุปเป็นความคิด
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
ป ช ณ นคร. 2555: 29) จาก
เพื่อขันนับยเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”าแปรรู
หลัก (main idea) จากทั้งอนุเฉท มีลักษณะแสดงเป็
(Implied
Topic Sentence)
(เอกนุ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ความแตกต่างในหลักการเขียนของภาษาไทย
และภาษาอังกฤษนี้ อาจเป็นสาเหตุให้นักศึกษาขาดการเขียนประโยคแสดง
โดย พศวัต สุขสบาย
ใจความหลัก (Topic Sentence) ดังนัแนวทางในการพั
้นผู้สอนอาจช่ฒวนาผลิ
ยเหลืตวัภัอนณทีนั่ ฑก19เห็ศึ-ดก20นางฟ
ษา
โดยจั
ดกระบวนการในการสอนเขียนโดยเริ่มจากระดับ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ิรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
รติฯ (อาคาร
( อํา36)
ง่าย เช่น การคัดลอกแบบ เป็นขั้นตอนแรกที
ยหอประชุ
นได้
รมับสิรการฝึ
กให้
คุ้นกัมบพระเกี
กยษณะของอนุ
เฉทในภาษาอั
โดยการศึกษา
เพื่อการจั่ผดจํู้เรีาณหน
าย ของโรงเรี
ยนวั
ดมาบไผ
ตํลัาบลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุงรกฤษ
ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
จากอนุเฉทภาษาอังกฤษตัวอย่างให้มากขึ้น และวิเคราะห์หาประโยคแสดงใจความหลัก (Topic Sentence) จากนั้นลอกแบบ
กรอบแนวคิ
อปากอิ
กทรอนิ
กส (eWOM) กังบกฤษแบบเต็
ผลประกอบการ
ลักษณะประโยคแสดงใจความหลักภาษาอั
งกฤษทีดการสื
่ดี ก่่ออสารแบบปากต
นที่ผู้สอนจะให้
เขียเล็นอนุ
เฉทในภาษาอั
มรูปแบบตามวิธีการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ของ River and Timperly 1972 (อ้างใน โดย
เอกนุบัลชลังณก สันคร,
นทัด 2555) อีกทั้งผู้สอนควรเน้นย้ําถึงความสําคัญของการมีประโยค
แสดงความคิดหลัก (Topic Sentence)
ซึ่งบสอดคล้
องกับข้อมูงโดยใช
ลเรื่องTSP
Supporting
EnglishกตใชAcquisition
การปรั
ปรุงเสนทางการขนส
และ VRPTW มาประยุ
กรณีศึกษา โดย Rochester
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
Institute of Technology (1990) ที่กล่าวว่างานเขียนที่ไม่มีประโยคแสดงความคิดหลัก จะสร้างความยากลําบากให้ผู้อ่าน
โดย่อวัสาร
ชรพลเมืวงศ
ทร
ทําให้ผู้อ่านไม่สามารถรู้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื
่ออ่จาันนงานเขี
ยนในครั้งแรก และจะสร้างความยากให้กับผู้เขียนที่ไม่มี
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
แนวทางในการหาประโยคสนับสนุนที่ตยานยนต
รงประเด็กรณี
น ศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
4. ส่วนข้อผิดพลาดด้านอื่น ๆ ส่วนใหญ่
อย่างจะมี
โดย ถิรกนัลุนท่มตัทิววาราตรี
วิทย ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค สิ่งที่
กรรมการซื
และการตัเคราะห์
ดสินใจของผู
่มีตอผลิตภัณฑจากต
นกกของธุรงกิกฤษของงานวิ
จชุมชน
ผู้วิจัยได้ค้นพบจึงมีความสอดคล้องกับพฤติ
งานวิ
จัยเรื่อ้องการวิ
ข้อผิซดื้อทีพลาดในการเขี
ยนภาษาอั
จัยในแนว
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
เดียวกันนี้เล่มอื่น ๆ ดังเช่น ต้องหทัย ทองงานขํา และกรรณิการ์ ประทุมโทน (2552) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งได้รับมอบหมาย
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ดโดย
พลาดเรื
่อนํางการใช้
verb tense มากที่สุด สุภาณี ชินวงศ์ (2543) ค้นพบว่านิสิต
ให้เขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษมีการศึ
ข้อผิกษาบทบาทผู
ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เขียนแสดงความคิดเห็นแนววิทยาศาสตร์
้อผิดพลาดในเรื
จังหวัมีดขพระนครศรี
อยุธยา ่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
แสงจิอตตผิ ดไตพลาดที
แสง ่ ค้ น พบส่ ว นใหญ่ คื อ การใช้ ไ วยากรณ์ และโครงสร้ า งของ
ข้ อ ผิด พลาดทางการเขี ย นในต่ า งประเทศ ปัโดยญหาข้
ตใหมก(2010)
ับการบริโภคของคนไทย
ภาษาอังกฤษเช่นกัน เช่น Sara Sirkkaสรรพสามิ
Mungungu
ค้นพบว่าผู้เรียนมีข้อผิดพลาด 4 ประเภทด้วยกัน คือ การใช้ verb
โดย อุบล ไมพุม า ทั้งนี้ข้อผิดด้านไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาอังกฤษ อาจเป็น
tense การใช้ preposition การใช้ article และการสะกดคํ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ลตอ่ขความต
องการซื้อาสินการออกเสี
นคา ในรานคาปลี
กรณีศึกษา
สาเหตุมาจาก ประการแรกการแทรกซ้อนของภาษาแม่ ซึ่งนํ่มาีผไปสู
้อผิดพลาดด้
ยงก:โครงสร้
างไวยากรณ์ และการ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
เลือกคําศัพท์ผิด ประการที่สองการสรุปกฎเกิโดย
นจริอังญชลี
ผู้เรีเยาวราช
ยนจะประมวลข้อมูลทางภาษาใหม่ในใจ และสร้างกฎเกณฑ์ทางภาษา
ขึ้นเอง ดังที่ Hubbard and others (1994)
ได้กทล่างเศรษฐศาสตร
าวไว้ (อ้างในขนวลทิ
การวิเคราะห
องการทํพาย์นาอิมหามงคล,
นทรียดวยวิธ2548)
ปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ข้อเสนอแนะ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกกลยุ
ษาทผูธก้วารตลาดค
ิจัยมีความคิ
ดเห็นว่า ดังนี้
าปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1. ผู้สอนนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ยนอนุเฉทไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยข้อธันผิยดชัพลาดงานเขี
ยทร

า ด้าในจั
นองค์
เฉทและด้านไวยากรณ์
ทักษะการเขียน โดยเน้นแก้ไขข้อผิดพลาดที
่พบมากที
่สุด คืนของการลงทุ
อด้านการสะกดคํ
การวิเคราะห
ทางการเงิ
นทําสวนสละ
งหวัดปจัระกอบของอนุ
นทบุรี
และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
2. งานวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถเปลี่ยนให้นักศึกษาเขียนภาษาอังกฤษในงานเขียนแบบควบคุม (Controlled
Writing) ก่อน เพื่อฝึกให้นักศึกษาเคยชินกับการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงค่อยให้นัก ศึกษาเขียนอนุเฉทแบบ
พรรณนา (Description) และเขียนอนุเฉทแบบเล่าเรื่อง (Narration)
3. สําหรับข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ ผู้สอนอาจนําข้อผิดพลาดนี้มาสร้างเป็นแบบฝึกหัด
Error Identification ให้นักศึกษาได้ทําก่อนการเขียนอนุเฉทตามหัวข้อที่ผู้สอนมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนนักศึกษา
ทางอ้อมให้เพิ่มความรอบคอบในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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โดย พศวัต สุขสบาย
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ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
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สารบัญ (ตอ)

การรับรูข้ องประชาชนต่อแผนที่แนวทางการจั
ดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ฉบับบทความวิ
ผ่านความเห็
ชอบจากคณะรั
กจษาความสงบแห่
เนืน
่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
พระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป งชาติ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
RECOGNITION OF PEOPLES
FOR WASTES AND HAZARDOUS WASTES
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
MANAGEMENT ROAD MAPกรณีBYศึกNATIONAL
FOR PEACE
ษา บริษัท NN&KYCOUNCIL
จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรมAND ORDER AGREEMENT
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
กษาเพิ
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหนเจริ
ายน้ญําพริ
ดนางฟ้ง าชอบชน
แปรรูป
่อจีขัน่มบธรรม,
่ออรพรรณ
นประเทศไทย
4.0”
เกียรติภูมแนวทางการศึ
ิ จันเต, สุนเพื
ทรี
ดง,กเห็สายรุ

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลตํ
โดย
พศวัต สุาขบลปั
สบายถวี จังหวัดจันทบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ แนวทางในการพั
มหาวิทยาลัยราชภั
ในพระบรมราชู
ถัมภ์ จังบหวัริโภค
ดปทุมธานี
ฒนาผลิฏตวไลยอลงกรณ์
าแปรรู
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตอปงการของผู
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณบทคั
วิเชียรมงคล
ดย่อ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาการรั
อแผนที่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
โดย บัลลังบ
ก รูสั้ ขนทัองประชาชนต่
ด
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรั
นการวิ
จัยเชิงสํมาประยุ
ารวจ กลุ
วอย่ศึกาษา
ง คือ ตัวแทนครัวเรือน
การปรักบษาความสงบแห่
ปรุงเสนทางการขนสงงชาติ
โดยใชเป็TSP
และ VRPTW
กตใ่มช ตักรณี
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
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ด
345 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
วัชรพล
วงศจันทรง ร้อยละ 69.3 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.7 อายุโดย
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วโดย
นใหญ่
เป็นเพศหญิ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
เฉลี่ย 47.57 ปี มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000
- 10,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 45.5 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
มากที่สุด ร้อยละ 55.7 สถานภาพ สมรส มากที
57.7วิทยระดับการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ มากที่สุด ร้อยละ 47.0
โดย ถิ่สรุดนันร้ทอยละ
ทิวาราตรี
4.6 คนรกิจปริชุมมชนาณขยะโดยเฉลี่ยต่อ
บ้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านของตนเอง
ร้อยละ้อและการตั
88.7 จํดาสินวนสมาชิ
พฤติกรรมการซื
นใจของผูซื้อกที่มในครั
ีตอผลิวตเรืภัณอฑนเฉลี
จากต่ยนกกของธุ
จังหวัดจันทบุรี วเรือนส่วนใหญ่ ทิ้งลงถังขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ ร้อยละ 68.1 รองลงมา เผา
ครัวเรือนต่อวัน 4.5 กิโลกรัม การจัดการขยะในครั
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
กลางแจ้ง ร้อยละ 22.3 และฝังกลบ การศึ
ร้อยละ
4.1 บทบาททางสังคม ส่วนใหญ่ไม่มีบทบาททางสังคม ร้อยละ 61.7 และมี
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
บทบาททางสังคม ร้อยละ 39.3 ประชาชนรั
บรู้ว่าแผนที
่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความ
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
เห็นชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร้อยละ
โดย 62.6
แสงจิตรัตบไตรู้เแกีสง่ยวกับแผนที่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
มากที่สุดคือ ชุมชนสามารถจัดการขยะมู
ลฝอยได้
าให้ปโภคของคนไทย
ระชาชนได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ
สรรพสามิ
ตใหมจกะทํ
ับการบริ
ล ไมพุม องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกและสร้างความ
87. 2 และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีโดย
ยอัอุนบตรายจะต้
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ีผลตอร้ความต
ตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูล่มฝอย
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เพียงพอจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมดําเนินงาน ส่งผลให้ประสบผลสําเร็จและคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงานของ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
โครงการ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ลฝอย, คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คําสําคัญ : การรับรู้ของประชาชน, การจัดการขยะมู
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตนABSTRACT
สวัสดิ์มงคล

This research had the objective to study the recognition of peoples for wastes and hazardous
wastes management roadmap by national council for peace and order agreement. It was survey research.
The sample group was representative household in the number of 345 samples. The tool used
questionnaire and reliability by cronbach's alpha to 0.84, data analyze used were percentage, average.
The research was found that the sample group was female in the rate 69.3%, male in the rate
of 30.7%. Age average 47.57 years. Most of them were income between 5,000 - 10,000 baths in the rate
45.5%. Most of them were agriculturists in the rate of 55.7%. Most of them were married in the rate
57.7%. Most of them did not study in the rate of 47.0%. Most of them resident were owner in the rate
88.7%. Members of family are average 4.6. Wastes household average 4.5 kgs. per day. Most of them were
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
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แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ทั้งการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทั้งโดย
การทํ
าลาย จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยและของ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
เสียอันตรายเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียโดย
งพอกั
มาณขยะมูลฝอยของของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งในปี 2555 พบ
ธันยบชัปริ
ยทร

ปริมาณขยะชุมชนมีมากถึงประมาณ
24.73 ล้านตัน ในจํานวนนี้สามารถกําจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประมาณ 5.83
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ล้านตัน และถูกนํากลับไปใช้ประโยชน์
ประมาณ
โดย ดวงรั
ตน สวัส5.28
ดิ์มงคลล้านตัน มูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 13.62 ล้านตัน ยังคงถูกกําจัดทิ้งอย่าง
ไม่ถูกหลักวิชาการ ด้วยวิธีการเทกองกลางแจ้ง และการเผาในที่โล่ง (เกียรติภูมิ จันเต, 2559)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนที่แนวทาง (Roadmap)
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) ไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยในพื้นที่วิกฤติ 2) สร้างรูปแบบการกําจัดมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้น
ทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ และกําจัดโดยเทคโนโลยีผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 3) วางระเบียบ
มาตรการ การบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ด้วยการให้ความรู้
และการบังคับใช้กฎหมาย (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)
แผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ได้นําไปสู่การปฏิบัติด้วยการมอบหมายภารกิจให้แก่กระทรวง กรม จังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
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สารบั
ญ (ต้นอตอนการดํ
)
ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการดําเนินงานเพื่อให้สัมฤทธิ
์ผลตามขั
าเนินงาน 4 ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้
PROCEEDINGS
ผู้วิจัยจึงสนใจใคร่รู้ (Curiosity) ว่าประชาชนรัรายงานสื
บรู้ Roadmap
ดการขยะมู
ลฝอยและของเสี
ยอันตรายฉบับผ่านความ
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิการจั
ชาการระดั
บชาติวิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113
ป
บทความวิงชาติ
จัย ห(ภาคบรรยาย)
า
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่
รืและงานประชุ
อไม่ เพืม่อวิชจะนํ
าไปสู่การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วหน
มของ
าการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ประชาชนต่อการดําเนินมากยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอย
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
และของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็กรณี
นชอบของคณะรั
กษาความสงบแห่
งชาติ
ศึกษา บริษัท NN&KY
จํากัด

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ของโรงเรียอนบ
านโป่แงน้นวทาง
ํารอน ตํา(Roadmap)
บลโปงน้ํารอน อํการจั
าเภอโปดงการขยะมู
น้ํารอน จังหวัลฝอยและของเสี
ดจันทบุรี
เพื่ อ ศึก ษาการรับ รู้ของประชาชนต่
แผนที
ยอันตรายฉบับ
โดย พศวัต สุขสบาย
ผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่
งชาติฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
แนวทางในการพั
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
วิธีดําเนินการวิจัย
ดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิเพื
เล็ก่อทรอนิ
กส (eWOM)
ผลประกอบการ อแผนที่แนวทาง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงกรอบแนวคิ
สํารวจ (Survey
Research)
ศึกษาการรั
บ รูกั้ขบองประชาชนต่
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
(Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสี
โดยยอับันลลัตรายฉบั
งก สันทัดบผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้
การปรับปรุงวเสยนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
XYZ อายุ
จํากัด รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ ลักษณะที่อยู่อาศัย จํานวนสมาชิก
1.1 ตัวแปรต้น ได้บริ
แก่ษัทเพศ
วัชรพล วงศ
ในครัวเรือน ปริมาณขยะในครัวเรือน การกําจัโดย
ดขยะในครั
วเรืจอันทร
น และบทบาททางสังคม
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
1.2 ตัวแปรตาม ยานยนต
ได้แก่ การรั
บ รู้ของประชาชนต่อ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่
งชาติวิทย
โดย ถิรนันท ทิวาราตรี
2. ประชากรในการวิจัย ได้
ตัวแทนครั
วเรือดนที
่มีอายุซ18
ึ้นตไปภัณในเขตตํ
าบลปัรถกิวีจชุอํมาชนเภอมะขาม จังหวัด
พฤติแกก่รรมการซื
้อและการตั
สินใจของผู
ื้อที่มปีีตอขผลิ
ฑจากตนกกของธุ
ดจันยทบุนราษฎร์
รี
จันทบุรี จํานวน 2,987 ครัวเรือน (สํานัจักงหวั
ทะเบี
อําเภอมะขาม , 2558)
โดย
ชวนพบ
เอี
รักษ แกน (Krejcie & Morgan) ได้จํานวนตัวแทนครัวเรือน
3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กําหนดโดยตารางเครจซี่ยวสานุ
่และมอร์
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ญญัติไอตรยางศ์
345 ตัวอย่าง จากนั้นหาสัดส่วนโดยการเที
จังหวัยดบบั
พระนครศรี
ยุธยา จํานวน 12 หมู่บ้าน และสุ่มโดยการจับฉลาก
4. ระยะเวลาในการวิจัย เดือนพฤศจิ
ายนตต- ไต
ธันแวาคม
โดย กแสงจิ
สง พ.ศ. 2558
5. พื้นที่การวิจัย ตําบลปัถวีสรรพสามิ
อําเภอมะขาม
จังหวัโภคของคนไทย
ดจันทบุรี
ตใหมกับการบริ
อุบล ไมพุม มี 2 ส่วน ดังนี้
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่โดยแบบสอบถาม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
อความต
้อสินคระดั
า ในรบาการศึ
นคาปลีกกษา
: กรณีสถานภาพ
ศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แ่มก่ีผลตเพศ
อายุองการซื
รายได้
ลักษณะที่อยู่
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
อาศั ย จํ า นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น ปริ ม าณขยะในครั
ว เรื อ น การกํ า จั ด ขยะในครั ว เรื อ น และบทบาททางสั ง คม เ ป็ น
โดย อัญชลี เยาวราช
แบบสอบถามปลายปิด
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ส่วนที่ 2 การรั บ การทํ
รู้ของประชาชนต่
่แนวทาง
(Roadmap)ตํการจั
ดการขยะมู
ลฝอยและของเสีย
านาอินทรียแบบดัอ้งแผนที
เดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็ น แบบสอบถามปลายปิ ด
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษ(Validity) โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละได้ ป รั บ แก้ ต าม
7. แบบสอบถามผ่ า นการตรวจความเที
่ ย งตรง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
คํา แ นะนํา แ ล้ ว นําไปทดลองใช้ กลับกลุ่มตัโดย
วอย่ธันายงทีชัย่ใทร
กล้เคียงกันแล้วนํามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยสู ตรของ

Cronbach's alpha ได้เท่ากับ 0.84 จึงนําไปใช้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
่ย
8. วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ได้แก่โดยค่าดวงรั
ร้อยละ
ตน สวัค่สาเฉลี
ดิ์มงคล

ผลการวิจัย

การศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับ
ผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.3 รองลงมาเพศชาย
ร้อยละ 30.7 อายุโดยเฉลี่ย 47.57 ปี มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ร้อยละ 45.5 รองลงมาต่ํากว่า
5,000 บาท ร้อยละ 33.6 และ 10,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 20.9
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 55.7 รองลงมาเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาร้อยละ 22.3 และ
รับจ้างหรือลูกจ้างส่วนราชการ ร้อยละ 9.3 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส ร้อยละ 57.7 รองลงมาโสด ร้อยละ 30.1 และหย่า ร้อย
ละ 8.1 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 38.3 และมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 13.9
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบั
ญ (ต88.7
อ) รองลงมาอาศัยอยู่บ้านญาติ ร้อยละ 7.2 บ้านพัก
บ้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านของตนเอง
ร้อยละ
PROCEEDINGS
รายงานสื
เนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุกมในครั
วิชาการระดั
วิจัยรําไพพรรณี
้งที่ 11ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อวัน 4.5
ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.6
จําบนวนสมาชิ
วเรืบชาติ
อนเฉลี
่ย 4.6ครัคน
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
กิโลกรัม การจัดการขยะในครัวเรือและงานประชุ
นส่วนใหญ่
ทิ้งลงถั
่เทศบาลจั
มวิชาการระดั
บชาติง ขยะที
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏกลุมศรีดอยุไว้
ธยาให้
ครั้งร้
ที่ อ
8 ยละ 68.1 รองลงมา เผากลางแจ้ง ร้อยละ
22.3 และฝังกลบ ร้อยละ 4.1
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
บทบาททางสังกรณี
คม ศส่ึกวษานใหญ่
มีบทบาททางสั
งคม ร้อยละ 61.7 และมีบทบาททางสังคม ร้อยละ 39.3 ส่วนใหญ่
บริษัทไม่NN&KY
จํากัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 13.9 รองลงมา เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ร้อยละ 8.4 และ กํานัน
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
หรือผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 8.4แนวทางการศึเพืกษาเพิ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
ตารางที่ 1 การรัแนวทางในการพั
บรู้ของประชาชน
่แธันนวทาง
(Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฒนาผลิตต่วัภันอณทีแผนที
าแปรรู
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
วาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรั
ชาติ
เพื่อการจักดษาความสงบแห่
จําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยงนวั
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การรับรู้
ข้อที่
ประเด็
นคําถามการรั
บรูเล็้ กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
กรอบแนวคิดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
รับรู้
ไม่รับรู้
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ท่านรับรู้หรือไม่ว่ามีแผนที
การจัดการขยะมูลฝอยและของ
216
129
โดย่แนวทาง
บัลลังก สั(Roadmap)
นทัด
1
บปรุงเสนนทางการขนส
TSP และ VRPTW
เสียอันตรายฉบับผ่การปรั
านความเห็
ชอบคณะรังโดยใช
กษาความสงบแห่
งชาติมาประยุกตใช กรณีศึกษา (62.6)
(37.4)
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของ
177
168
2
โดย วัชรพล วงศจันทร
เสียอันตรายจัดทําการปรั
โดยกระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(51.3)
(48.7)
บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ท่านรับรู้หรือไม่ว่ายานยนต
ขั้นตอนการดํ
เนิ:นบริการแผนที
(Roadmap) การจัดการ
181
164
กรณีศึกาษา
ษัท XYZ จํ่แากันวทาง
ด
3
ถิรนันทมี ทิ4วาราตรี
วิทย
ขยะมูลฝอยและของเสียอัโดยนตราย
ขั้นตอน
(52.5)
(47.5)
กรรมการซื
้อและการตัดสินใจของผู
ซื้อที(Roadmap)
่มีตอผลิตภัณฑจการจั
ากตนกกของธุ
รกิจชุมชน
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าพฤติ
การดํ
าเนินการตามแผนที
่แนวทาง
ดการขยะ
196
149
จังหวัดจันทบุรี
4 มูลฝอยและของเสียอันตราย
ขั
้
น
ตอนที
่
1
คื
อ
การกํ
า
จั
ด
ขยะมู
ล
ฝอยตกค้
า
งสะสม
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
(56.8)
(43.2)
ในสถานที่กําจัดขยะมู
ฝอยในพื้นนทีํา่วในการบริ
ิกฤติ หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การศึลกษาบทบาทผู
งหวัดพระนครศรี
อยุธยา
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าจัการดํ
าเนินการตามแผนที
่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
156
182
โดย แสงจิ
ตต ไตแ่ สง
5 มูลฝอยและของเสียอันตราย
ขั้นตอนที
2 คือ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
(45.2)
(52.8)
กับการบริโภคของคนไทย
ฝอยและของเสียอัสรรพสามิ
นตรายทีตใหม
่เหมาะสม
โดย อุบล ไมพุม
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 196
149
6 มูลฝอยและของเสีรายนอัซีนพตราย
ขั
้
น
ตอนที
่
3
คื
อ
การวางระเบี
ย
บมาตรการการ
ีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
(56.8)
(43.2)
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสี
ยอันตราย
โดย อัญชลี เยาวราช
เคราะห
างเศรษฐศาสตรข่แองการทํ
นทรียดวยวิธปี การจั
ลูกขาวต
นเดี่ยวและ
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการวิ
การดํ
าเนินทการตามแผนที
นวทางานาอิ(Roadmap)
ดการขยะ
198
147
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
7 มูลฝอยและของเสียอันตราย ขั้นตอนที่ 4 คือ การสร้างวินัยของคนในชาติอํามุเภอปราสาท
่งสู่
จังหวัดสุรินทร
(57.4)
(42.6)
การจัดการที่ยั่งยืน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ท่านรับรู้หรือไม่วกลยุ
่าการจั
ดการขยะมู
ฝอยและของเสี
ยอัเขตดุ
นตราย
การใช้โมเดล
184
161
ท
ธ
ก
ารตลาดค
าปลีกลของชุ
มชนทาน้ําสามเสน
สติ กรุมีงเทพมหานคร
8
LMS
(53.3)
(46.7)
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ตารางที่ 1 (ต่อ) การรับ รู้ของประชาชนต่อแผนที่แ นวทาง (Roadmap) การจั ดการขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การรับรู้
ข้อที่
ประเด็นคําถามการรับรู้
รับรู้
ไม่รับรู้
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
203
142
9 มูลฝอยและของเสียอันตราย มีแนวทางการดําเนินงานระยะเร่งด่วน (6 เดือน)
(58.8)
(41.2)
ระยะปานกลาง (1 ปี) ระยะยาว (1 ปีขึ้นไป)
ท่ า นรั บ รู้ ห รื อ ไม่ ว่ า จั ง หวั ด ที่ มี ข ยะตกค้ า งระดั บ วิ ก ฤต ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
179
166
10
พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครปฐม, สระบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี
(51.9)
(48.1)
11 ท่านรับรู้หรือไม่ว่ามีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการขยะ
160
185

259

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

12
13

14

15
16
17
18
19
20

มูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
(46.4)
PROCEEDINGS
งจากการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติด
วิจการขยะของ
ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานสื
เป็นผูบ้กเนืํา่อกังจาก
บการประชุ
ดูแลการบริ
หารจั
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
205
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังและงานประชุ
หวัด ให้มมวิชีปาการระดั
ระสิทบชาติธิภมหาวิ
าพและถู
กต้ฏกลุอมงตามหลั
ทยาลัยราชภั
ศรีอยุธยา ครั้งกที่ 8
(59.4)
วิชาการ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศึกษา บริษัท ่แNN&KY
จํา(Roadmap)
กัด
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินกรณี
การตามแผนที
นวทาง
การจัดตการขยะ
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวั
กรรม
277
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
มูลฝอยและของเสียอันตราย จะต้องมีการสร้างจิตสํานึกและวินัยในการจัดการ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป (80.3)
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชน
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที
โดย พศวัต่แนวทาง
สุขสบาย (Roadmap) การจัดการขยะ
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตปวัภันระชาสั
ณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
บ279
ริโภค
มู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย
จะต้ อ งรณรงค์
มธันพัวาคม
นาแปรรู
ธ์2560
ใ ห้ปคตามความต
วามรู้ ปลูองการของผู
ก
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
นทบุรี
จิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้
มามี
วมในการคั
ดรแยกขยะ
(80.9)
มหาวิทา
ยาลั
ยราชภัสฏ่วรํานร่
ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุ
ี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
มูลฝอย
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินของธุ
การตามแผนที
่แนวทางการโรงแรมในประเทศไทย
(Roadmap) การจัดการขยะ
รกิจคาปลีกประเภทบริ
259
โดยมบัีโลครงการส่
ลังก สันทัดงเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
มูลฝอยและของเสียอันตราย ส่งผลให้
(75.1)
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการคัดแยกขยะมู
ลฝอยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป
265
โดย วัชรพล วงศจันทร
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอั
(76.8)ตโคมไฟ
การปรับน
ปรุตราย
งกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิ
ยานยนต กรณีศึกษา
ษัทงXYZ
จํากัตดกระแสไฟฟ้าได้
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าขยะมูลฝอยสามารถแปรรู
ปเป็: บริ
นพลั
งานผลิ
226
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
(65.5)
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าเทศบาลตํจัางบลปั
ญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
252
หวัดจัถนวีทบุมรีเทศบั
ี
มูลฝอย ตั้งแต่ พ.ศ. 2557
(73.0)
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
ารจัวดจะสามารถนํ
การเศรษฐกิจชุมาชน
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าขยะมูลฝอยหากมี
การคัดแยกก่
อนทิห้งแล้
ไปสร้
าง
276
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
(80.0)
โดย แสงจิตต ไตแสง
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าหากชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้
301
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีโดยสุขอุภาพดี
(87.2)
บล ไมพุม

(53.6)
140
หนา
(40.6)
68
(19.7)
66
(19.1)
86
(24.9)
80
(23.2)
119
(34.5)
93
(27.0)
69
(20.0)
44
(12.8)

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนรั
บรู้ว่ามีทแผนที
นวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ราน ซีพีเฟรชมาร
ในกรุง่แเทพมหานคร
โดย งอัชาติ
ญชลี เยาวราช
ฉบับผ่านความเห็นชอบคณะรักษาความสงบแห่
ร้อยละ 62.6 และไม่รับรู้ ร้อยละ 37.4 ประชาชนรับรู้สูงที่สุดคือ หาก
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอิ
นทรียอดวมที
ยวิธ่เปีอืลู้อกต่ขอาวต
นเดี่ยสวและ
ชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้อาศัขยองการทํ
อยู่ในสิ
่งแวดล้
การมี
ุขภาพดี ร้อยละ 87.2
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
รองลงมาการรับรู้การดําเนินการตามแผนที
่แนวทาง (Roadmap)
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จะต้อง
จังหวัดสุรินทร
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกโดย
และสร้
โสภิตาตางความตระหนั
ประพฤทธิพงษกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ร้อยละ 80.9 และประชาชนรับรู้น้อยที
การรับาปลี
รู้เกีกของชุ
่ยวกับมชนท
การดํ
เนินการตามแผนที
่แนวทาง (Roadmap) การจัดการ
กลยุ่สทุดธคืกอารตลาดค
าน้าําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ธันย ชัายงรู
ทรปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม) รับรู้
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ขั้นตอนที่ 2โดย(การสร้
ร้อยละ 45.2 และไม่รับรู้ ร้อยละ 52.8การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

การอภิปรายผล

ผลการศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
การรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ขั้นตอนที่ 2 คือ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 45.2 และไม่
รับรู้ ร้อยละ 52.8 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เสนอ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ได้ถูกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน หรือหากรับรู้แต่ไม่เข้าใจเนื่องจากแผนที่แนวทาง (Roadmap) มีภาษาทางวิชาการ จําเป็นจะต้องมีการ
สื่อสารที่ดีด้วยสื่อที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ ปินตามูล (2555) ที่ศึกษาเรื่องการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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อ)าบลบ้านโสก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์
กสารบั
ารบริหญารส่(ตวนตํ
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนืา่องจาก
งจากการประชุ
าการระดับชาติ
ิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11 มพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และ
ประชาชนมีความคิดเห็นระดับมากในการเข้
มามีการประชุ
ส่วนร่มวิวชมประชุ
ม วอบรม
ประชาสั
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
หากมีการบริหารงานทีดีก็จะทําให้กและงานประชุ
ารปฏิบมัตวิชิงาการระดั
านเป็บนชาติไปได้
มหาวิลทุล
ยาลั่วยงและประชาชนให้
ราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น
และสอดคล้องกับ จันทร์เพ็การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ญ มีนคร (2554) ที่ศึกษาเรื่อบสิงการมี
นร่ายวมของประชาชนในการจั
นคาในล็สอ่วคจ
สินคาประเภทช็อคโกแลต : ดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบล
บางนางลี่ อําเภออัมพวา กรณี
จังหวัศึกดษาสมุบริทษรสงคราม
ัท NN&KY จํพบว่
ากัด า การประชาสัมพันธ์หรือชักชวนร่วมในโครงการรวมถึงการเข้าร่วม
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
โครงการประชาชนยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการอย่างแท้จริง ส่วนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมี
แนวทางการศึ
องทางการจั
หนายน้
กเห็4.0”
ดนางฟ
ป ดการปัญหาขยะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ส่วนร่วมของประชาชนด้านการจั
ดการขยะจากการศึ
กษาดจําพบว่
าส่ําวพรินใหญ่
เห็นว่าแปรรู
าการจั
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ประชาชนไม่เล็งเห็นความสําคัญในการแยกขยะก่
อนที่จะนําไป ทิ้งหรือกําจัด ขยะมีปริมาณมากทําให้เสียเวลายากต่อการแยก
โดย พศวัต สุขสบาย
ขาดแนวทางหรือขาดการส่แนวทางในการพั
งเสริมให้ความร่
วมมืตอวัภันในการแยกขยะ
และการประชาสั
มพันธ์ที่เกี่ยวกับความรู้และ
ฒนาผลิ
ณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความตองการของผู
บริโภค
ธันวาคม
2560ขาดการรณรงค์
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ความเข้าใจรวมไปถึงประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจั
ดทําโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
การรับรู้เกี่ยวกับการออกระเบียบสํานั กรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
พบว่า รับรู้ ร้อยละ 46.4 และไม่
ร้อกยละ
53.6การโรงแรมในประเทศไทย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประกาศใช้กฎหมายของประเทศไทยจะประกาศใน
ของธุรกิรจับครูา้ ปลี
ประเภทบริ
ราชกิจจานุเบกษา และยังมีการเผยแพร่
โดย บัลลัไงปยั
ก สังนส่ทัวดนราชการ กระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช
และ VRPTW
มาประยุ
กรณีศึกจึษางไม่ให้ความสนใจในการรับรู้
ประชาชนอาจเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร และอาจเป็นเรื
่องที่ไTSP
ม่กระทบต่
อการดํ
ารงชีกวติตใชของตน
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
การรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โดย วัชรพล วงศจันทร
จะต้องรณรงค์ประชาสัมพันการปรั
ธ์ให้คบวามรู
้ ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
มูลฝอย พบว่า รับรู้ ร้อยละยานยนต
80.9 และไม่
รับ:รูบริ้ ร้ษอัทยละ
กรณีศึกษา
XYZ19.1
จํากัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการสร้างกระแสสังคมเกี่ยวกับการคัดแยก
นท ทิวาราตรีเข้วาิทถึยงข้อมูลข่าวสารและรับรู้ว่าการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของ
เพื่อลดปริมาณขยะทางสื่อต่างๆ ทํโดย
าให้ถิปรนัระชาชนได้
พฤติกรรมการซื
ดสิานเนิ
ใจของผู
ซื้อทีก่มขัีต้นอผลิ
ตภัณงฑจะประสบความสํ
จากตนกกของธุรกิจชุามเร็
ชนจ สอดคล้องกับการศึกษาของ
เสียอันตรายจะต้องให้ประชาชนเข้
ามามี้อสและการตั
่วนร่วมดํ
นการทุ
ตอนจึ
จังหวัดจันทบุรี
อนุรักษ์ รัตนาคะ และ เกียรติภูมิ โดย
จันเต
(2554) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลปัถวี อําเภอมะขาม
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
จังหวัดจันทบุรี พบว่า การแก้
ไขปั
ญหาขยะมูนําลในการบริ
ฝอยจะต้หารจั
องจัดการเศรษฐกิ
ดกิจกรรมเพื
ปลูอํกาเภอพระนครศรี
จิตสํานึกในการรั
การศึ
กษาบทบาทผู
จชุม่อชน
อยุธยากษาความสะอาดและการกําจัด
ขยะให้แก่เยาวชน และประชาชนทั
่วไปให้
จังหวัดพระนครศรี
อยุเธข้ยาา มามีส่ วนร่ว มดํา เนิ นงานตั้ง แต่นํ าเสนอปั ญหาและความต้ องการ การจัด ทํ า
แสงจิตตาเนิ
ไตน
แสง
โครงการ ลงมือปฏิบัติ และประเมิโดย
นผลการดํ
งาน
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
การรับรู้ว่าหากชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
โดย อุบล ไมพุม
สุขภาพดี พบว่า รับรู้ ร้อยละ 87.2
ไม่รับรู้ ร้อยละ 12.8 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
และหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ชักชวนให้ประชาชนดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยจึงทําให้
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ประชาชนได้รั บ รู้ ว่า หากชุ ม ชนปราศจากขยะแล้
โดย อัญชลี เยาวราชว จะมี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ลดการเกิ ด โรคในชุ ม ชน ส่ ง ผลต่ อ การมี สุ ข ภาพดี
สอดคล้องกับการศึกษาของการวิสุเณคราะห
ีรัตน์ทางเศรษฐศาสตร
ยั่งยืน และคณะ
(2556)
นร่วมในการจัดการธนาคารขยะของ
ของการทํ
านาอินเรืทรี่อยงการวิ
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ขาวตนเดีส่ย่ววและ
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เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
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า
เภอปราสาท
ชุมชนบ้านหัวหนอง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดตั้ง
จังหวัดสุรินทร
ธนาคารขยะของหมู่บ้าน อยากให้
มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนรู้จักวิธีคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง มีส่วนร่วม
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ในการจัดการ ปัญหาขยะของชุ
มชน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน ชุมชนสะอาด ซึ่งกิจกรรม
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีโดย
จิตธัสํนายนึชักยต่ทรอปัญหาและประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมใน การจัดการเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ถ้าทุกคนมีโอกาสเข้ามามีสการวิ
่วนร่เคราะห
วมในทุ
กขั้นตอนก็
จะส่งนผลให้
เกิดการสร้
่มบุรี คคลที่สามารถพัฒนาการจัดการขยะให้มี
ทางการเงิ
นของการลงทุ
ทําสวนสละ
ในจังหวัาดงกลุ
จันทบุ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้
1. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีการจัดทําแผนและขั้นตอนการดําเนินงานโดยอาศัยแผนที่
แนวทาง (Roadmap) นั้น จะต้องมีการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุด โดยอาศัยสื่อ
ที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนการใช้คําภาษาต่างประเทศ เช่น Roadmap ควรแปลเป็นภาษาไทยที่
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย
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2. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ควรใช้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานในการดําเนินงานตั้งแต่
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PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
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ธยา ครังบการเงิ
้งที่ 8
ทราบถึงฐานะการเงินของกิจการที่เปลี
่ยนแปลงไปในแต่ละรอบเวลา
ตามอคจพ.ร.บ.
ญชีอพ.ศ.
2543
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคซึา่งในล็
าย สินคการบั
าประเภทช็
คโกแลต
: กําหนดให้กิจการ
ษา บริษัท นNN&KY
ากัด ฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ภายในเวลา 5 เดือน
ต้องมีการทําบัญชีและมีหน้าที่ต้องจักรณี
ดทํศาึกงบการเงิ
ส่ฒงต่นางานวิ
อจํกรมพั
“การพั
การพั
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
หลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตามแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) งบการเงินจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อนขัสด่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินของโรงเรี
งานกระแสเงิ
และการเปลี
่
ย
นแปลงฐานะการเงิ
ของกิ
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จันงหวั
ดจันจทบุการ
รี อันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้งบการเงิ
นยัตงสุแสดงถึ
โดย พศวั
ขสบาย งผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
ตวัภันณที่ ฑ19เห็น-ด20จึนางฟ
องการของผู
บริโมภคและทิศทางของกิจการ
ทรัพยากรของกิจการเพื่อให้บรรลุวัตแนวทางในการพั
ถุประสงค์ ดังฒนันาผลิ
้นงบการเงิ
งธัเป็
นาแปรรู
การแสดงให้
ทราบถึ
งแนวโน้
นวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกมหาวิ
ต้องทยาลัจึยงราชภั
เป็นฏรํสาเหตุ
นรอย่
าไพพรรณี ทจังี่จหวัําดเป็
จันทบุ
ี า งยิ่ง ที่ ง บการเงินจะต้องมี ค วามถูกต้ อ ง
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ครบถ้วน น่าเชื่อถือและเปรียบเทียกรอบแนวคิ
บกันได้ ซึด่งการสื
ผู้ที่ม่อีหสารแบบปากต
น้าที่จัดทําอบัปากอิ
ญชีมเล็ิอกาจละเลย
การจัดทํา
งบการเงินได้ โดยต้อง
ทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
จัดทําให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญของธุ
ชีแรละข้
กํากหนดของกฎหมายที
่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน
กิจคาอปลี
ประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
(ปฏิญญา แก้วเจริญ, 2555)
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
และ VRPTW
ศึกษา้ทําบัญชีต้องมีคุณวุฒิ
ในปัจจุบันนี้การทําบัญชีถือเป็นวิปรุชงาชีเสนพทางการขนส
อิสระ ซึ่งทํงโดยใช
าหน้าTSP
ที่ในการให้
บริกมาประยุ
ารจัดทํกาตบัใชญกรณี
ชี โดยผู
บริษัท XYZ จํากัด
ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า และต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด โดยผู้ทํา
โดย วัชรพล วงศจันทร
บัญชีจะต้องปฏิบัติงานภายใต้พระราชบั
ิต่าง ๆ ที่เกี่ย่อวข้
องกับมาตรฐานการสอบบั
กฎระเบีตยโคมไฟ
บและข้อบังคับที่สภา
การปรัญบญั
ปรุตงกระบวนการเพื
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนับสินญคชีาประเภทผลิ
วิชาชีพกําหนด ซึ่งเมื่อทางสภาวิชาชียานยนต
พบัญชีปกรณี
ระกาศใช้
ศึกษา : มบริาตรฐานการบั
ษัท XYZ จํากัด ญชีฉบับใหม่ทําให้นักบัญชีเข้ามามีบทบาทสําคัญมาก
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ขึ้น แต่ส่วนใหญ่นักบัญชีจะนิยมทํางานในองค์กรขนาดใหญ่ วทีิท่ใยห้ค่าตอบแทนที่สูงและมีชื่อเสียง ดังนั้นกิจการขนาดกลาง
ดสินรใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนากกของธุ
และขนาดเล็กจึงนิยมใช้บริการของสํพฤติ
านักกรรมการซื
งานบัญ้อชีและการตั
เพราะได้
ับความสะดวกสบายมากกว่
การจ้ารกิงนัจชุกมบัชนญชี สํานักงานบัญชี
จังหวัดจันทบุรี
จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในเรื่อง การจดทะเบี
ยนจัเอีด่ยตัวสานุ
้งกิจรการ
โดย ชวนพบ
ักษ การวางระบบบัญชี การจัดทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี
การให้คําปรึกษาปัญหาทางบัญชีแการศึ
ละภาษี
อากรกับนธุําในการบริ
รกิจ ดังหนัารจั
้นผูด้ปการเศรษฐกิ
ระกอบการจึ
กใช้สํานักงานบั
กษาบทบาทผู
จชุมชนงเลื
อําอเภอพระนครศรี
อยุธยาญชีที่มีคุณภาพและ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ตอบสนองความต้องการของกิจการ (ศรุต จิตตัดคานนท์, 2556)
โดย แสงจิตต ไต
แสงานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ คือ ทัศนคติของผู้ประกอบการ
โดยสาเหตุที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลื
อกสํ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหาจากการเลือโภคของคนไทย
กใช้บริการสํานักงานบัญชีมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม
โดย อุบล ไมพุม
ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งต้องมีการยื่นงบการเงินและแบบฟอร์มภาษีให้ทันกําหนด จึงทําให้ทราบถึงการตัดสินใจว่า
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
จะมีการเปลี่ยนสํานักงานบัญชีใหม่หรรืานอเลื
กใช้สํานัท กในกรุ
งานบั
ญชีเดิมต่อไป และเหตุผลที่ทําให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนสํานักงานบัญชี
ซีพอีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
ใหม่ก็มีเหตุมากจาก ปิดงบให้ไม่ทัน ทําให้ภโดยาษีอัมญากเกิ
นไป เพราะงบการเงินที่ออกมามีความล่าช้า ทําให้แก้ไขได้ไม่ทันเวลา
ชลี เยาวราช
การวิตเรวจสอบงบการเงิ
คราะหทางเศรษฐศาสตร
ดวยวิ
ธปี ลูถกุนขายนของทุ
าวตนเดี่ยวและ
ปิดงบกระชั้นชิดจนลูกค้าไม่มีโอกาสได้
นก่ขอองการทํ
น จะเห็านาอิ
นว่านช่ทรีวยงเดื
อนมิ
กปีธุรกิจขนาดกลางและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ขนาดเล็กจะมีการยกเลิกสัญญาจากสํานักงานบัญชีเก่าเพื่อหาสํานักงานบัญชีแห่งใหม่มากที่สุด (ปิยรัตน์ คู่ณรงค์นันทกุล,
จังหวัดสุรินทร
2552)
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ด้วยสาเหตุข้างต้นและจากการศึ
กษาลงพืาปลี้นทีกของชุ
่ดังกล่มชนท
าว าผูน้้ศําึกสามเสน
ษามีคเขตดุ
วามสนใจถึ
งสาเหตุที่ส่งผลต่อความไว้วางใจใน
กลยุทธการตลาดค
สติ กรุงเทพมหานคร
การเลื อกสํ า นัก งานบั ญชี ข องผู้ ป ระกอบการจั
โดย ธันงยหวั
ชัยดทรสระบุ รี เพราะต้ อ งการทราบถึ ง ปั จ จั ย และพฤติ ก รรมการเลื อ กใช้
สํานักงานบัญชีตลอดจนปัญหา และอุ
ปสรรคในการให้
ริการของสํนาทํนัาสวนสละ
กงานบัญในจัชี งองค์
การวิ
เคราะหทางการเงิบนของการลงทุ
หวัดจัคนวามรู
ทบุรี ้ที่ได้จากหน่วยงานรัฐ เช่น กรม
โดย ดวงรัตนกระทรวงการคลั
สวัสดิ์มงคล
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพกร
ง ในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการ
เลื อ กใช้ สํ า นั ก งานบั ญ ชี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ทํ า บั ญ ชี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการต่อไป ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า ผลการวิจัยที่ได้นั้นสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และ
ยกระดับความสามารถในการประกอบการของสํานักงานบัญชี เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อม และสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงาน
บัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี
ของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี

สมมติฐานการวิจัย
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1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลา

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
มวิชบาการระดั
ชาติ
มหาวิ
กลุ้ง่มทีศรี
ยุธ19-20
ยาบริครักธัารสํ
้งนทีวาคม
่ 8านั19-20
3. เพื่อศึกษาความสัและงานประชุ
มพันธ์รและงานประชุ
ะหว่มาวิงคุ
ณภาพการให้
บริทบกยาลั
ารกัยบราชภั
ความไว้
ก2560
งานบัธัญนวาคม
ชี 2560
ชาการระดั
ชาติมหาวิ
ฏทกลุยาลั
มวศรียางใจในการเลื
อราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8ออกใช้

ของผู......................................................................................................................................................................................................................................................
้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
ชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
1. ปัจจัยส่วนบุคคลทีเนืรายงานสื
่ป่อระกอบด้
วยการประชุ
เพศมวิอายุ
ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลา
งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ยราชภัฏกลุมอศรีกสํ
อยุธายานัครั
ที่ 8 ญชีของผู้ประกอบการแตกต่างกัน
ของการดําเนินธุรกิจ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการเลื
ก้งงานบั
อคจาย สิวนางใจในการเลื
คาประเภทช็อคโกแลต
2. ปัจจัยคุณการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ภาพการให้บริการมีความสัมบพัสินนธ์คกาในล็
ับความไว้
อกใช้บ:ริการสํานักงานบัญชี

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
พิชญณี ตีรณากรณ
ขอบเขตของการวิจัย โดย“การพั
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขัาง่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
1. ประชากรและกลุ
่มตัเพืวกษาเพิ
อย่
ของโรงเรียนบ
งน้ํารกอนษาตําได้
บลโป
ํารอน อําเภอโปงน้ํารอนจังจัหวั
งหวัดดสระบุ
จันทบุรรี ี จํานวน 1,710 ราย
ประชากรที
่ใช้าในโป
นการศึ
แก่งน้สถานประกอบการ
โดย พศวัต สุขสบาย
กลุแนวทางในการพั
่มตัวอย่างที่ใช้ฒในาผลิ
นการศึ
กษา โดยใช้าแปรรู
สูตร Yamane จํานวน 324 ราย
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม 2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
2. ตัวแปรที่ใเพืช้่อใการจั
นการศึ
ษา
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ดจํากณหน
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
2.1 ตัวแปรอิสระโดยประกอบด้
จักรกฤษณ ววิยเชียรมงคล
2.1.1
ปัจจัยดส่การสื
วนบุ่อสารแบบปากต
คคล
กรอบแนวคิ
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจค-าเพศ
ปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บัลลังก สันทัด
- อายุ
การปรับปรุ- งระดั
เสนทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บการศึกษา
บริษัท XYZ- ประเภทของธุ
จํากัด
รกิจ
โดย วัชรพล วงศจันทร
รู
ป
แบบของธุ
ร
กิจ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ระยะเวลาของการดํ
ยานยนต -กรณี
ศึกษา : บริษัท XYZ จําาเนิ
กัดนธุรกิจ
2.1.2 ปัจโดย
จัยคุถิรณนัภาพการให้
บ
ริ
ก
าร
นท ทิวาราตรีวิทย
ด้
า
นการติ
ดต่ดอสิสืนใจของผู
่อสารและการเข้
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ซื้อที่มีตอผลิาตบริ
ภัณกฑาร
จากตนกกของธุรกิจชุมชน
- ด้ราี นความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี
จังหวัดจันทบุ
โดย
วสานุรักษ
- ด้ชวนพบ
านชื่อเสีเอีย่ยงและการยอมรั
บของสํานักงานสอบบัญชี
การศึกษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จชุมชน อํกาค้เภอพระนครศรี
อยุธยา
- ด้านการตอบสนองความต้องการของลู
า
จังหวัดพระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
- ด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร
โดย แสงจิตต ไตแสง
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สาเหตุที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัด
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
สระบุรี
โดย อุบล ไมพุม
ตัวแปรอิ
ระ
ตัวแปรตาม
การสื่อสสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยรส่าวนนบุ
คโดยคลอัญชลี เยาวราช
- เพศ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
- อายุ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
- ระดับการศึกษาจังหวัดสุรินทร
สาเหตุที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ
โดย
โสภิ
ต
ตา
ประพฤทธิ
พ
งษ
- ประเภทของธุรกิจ
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ในการเลือกสํานักงานบัญชีของ
- รูปแบบของธุรกิกลยุ
จ ทธกโดย
ผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี
ธันย ชัยทร

- ระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ
- ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ
- ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี
- ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี
- ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร

ภาพ 1 กรอบแนวความคิด

267

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีดําเนินการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
หนา
ประชากรและกลุ่มตัวบทความวิ
อย่าง จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ได้แก่ สถานประกอบการ จับงสิหวั
ดสระบุรี จํานวน 1,710 ราย
นคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกกรณี
ษาศโดยใช้
Yamane
ึกษา บริสษูตัทรNN&KY
จํากัดจํานวน 324 ราย
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ชเคลื
องทางการจั
จําหนาสุยน้
ดนนางฟ
าแปรรูป (2542) ซึ่งนํามาปรับปรุง
เพืกษาเพิ
่อขั่มบจากงานวิ
่อนประเทศไทย
การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมืแนวทางการศึ
อแบบสอบถาม
จัยดของ
กัญําพริญากเห็จั4.0”
ทรประภาพ
นบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูของโรงเรี
ล มีลโดย
ักยษณะตามวั
ตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
พศวัต สุขสบาย
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลแนวทางในการพั
ได้แก่ เพศ อายุ
ระดั
กธัษา
ประเภทของธุ
รกิจ รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลา
ฒนาผลิ
ตวัภันบณที่ การศึ
ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
นวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ของการดําเนินธุรกิจ
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ส่วนที่ 2 สาเหตุที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับ
การสื่อสารแบบปากต
อปากอิาเล็นักกทรอนิ
ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริกรอบแนวคิ
การ ด้าดนความรั
บผิดชอบของสํ
งานบักสญ(eWOM)
ชี ด้านชืกั่อบผลประกอบการ
เสียงและการยอมรับของสํานัก
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
งานสอบบัญชี ด้านการตอบสนองความต้อโดย
งการของลู
บัลลังก สักนค้ทัาดและด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ จะเป็
นคํบาปรุถามปลายเปิ
ด เพืงโดยใช
่อใช้ในการเก็
ข้อมูล มาประยุ
การปรั
งเสนทางการขนส
TSP และบVRPTW
กตใช กรณีศึกษา องการแสดงความ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้

โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งโดย
นี้ ผูถิ้วริจนััยนได้
ทําแบบสอบถามเพื
่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ท ทิจวัดาราตรี
วิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ดังนี้
จั
ดจันทบุจรัยี ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํางหวั
ราและวิ
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
2. สร้างแบบสอบถามตามวั
ตถุปโดย
ระสงค์
ที่ผู้วิจยั ต้องการ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
3. เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้จัพงหวัิจารณาความถู
ดพระนครศรีอยุกธต้ยาอง เหมาะสมของแบบสอบถาม
4. ปรับปรุงแก้ไขคําถามของแบบสอบถามให้
ต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โดย แสงจิตต ไตถูกแสง
สรรพสามิ
กับการบริ
5. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้
อมูลด้ตวใหม
ยตนเอง
กับโภคของคนไทย
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 324 ราย เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์
โดย อุบล ไมพุม
ทั้งหมด
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
องการซื
นคาปลีทก:ี่สกรณี
ศึกอษาความไว้วางใจในการ
6. การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การศึกษาแนวคิ
ดทฤษฎี
ที่เกี่ย้อสิวข้นคอางกัในรบาสาเหตุ
่งผลต่
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
เลื อ กสํ า นั ก งานบั ญ ชี ข องผู้ ป ระกอบการโดยจัอังญหวัชลีดเยาวราช
สระบุ รี ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ นํ า มาเป็ น แนวทางการจั ด ทํ า
แบบสอบถามสําหรับการวิจัย
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอิวนยข้
ทรีอยคํแบบดั
้งเดิม่ให้ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
ประกอบด้วยคํตําาบลทมอ
ตอบ ในการแบ่
งระดับคะแนนแบบ
คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้
าถามที
เลือกตอบ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
Rating Scale ของ Likert (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) มี 5 ระดับความสําคัญ คือ ความไว้วางใจมากที่สุด ความไว้วางใจมาก
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ความไว้วางใจปานกลาง ความไว้วางใจน้อยโดยความไว้
วางใจน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ระดับความสําคัญ โดย ธันย ชัยทร
คะแนน

ความไว้วางใจมากที่สุด
5
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ความไว้วางใจมาก โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
4
ความไว้วางใจปานกลาง
3
ความไว้วางใจน้อย
2
ความไว้วางใจน้อยที่สุด
1
และได้กําหนดคะแนนตามระดับความสําคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
จัดอยู่ในระดับ ความไว้วางใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
จัดอยู่ในระดับ ความไว้วางใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
จัดอยู่ในระดับ ความไว้วางใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
จัดอยู่ในระดับ ความไว้วางใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
จัดอยู่ในระดับ ความไว้วางใจน้อยที่สุด
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ระยะเวลาในการเก็
ข้อเนืมู่อลงในวโรกาสคล
ทําการเก็
รวมรวบข้อจพระนางเจ
มูลตั้งาแต่
เดือนครบกุ113
มภาพั
ายวันบพระราชสมภพสมเด็
รําไพพรรณี
ป นธ์ 2560 ถึงเดือน พฤษภาคม
บทความวิจัยบ(ภาคบรรยาย)
หนา 2560
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
การวิเคราะห์ข้อมูล
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อคจวยในการประมวลผลทางสถิ
าย สินคาประเภทช็อคโกแลต : ติ ได้แก่
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําบเร็สินจครูาปในล็
มาช่
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive
Statistic)
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
1.1 การวิเคราะห์
ข้อมูลเกีเพืก่ยษาเพิ
วกั
จัยส่่อวนประเทศไทย
นบุดคจํคลและความไว้
างใจในการเลื
แนวทางการศึ
องทางการจั
าหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดวนางฟ
าแปรรูป อกใช้บริการสํานักงานบัญชีของ
่อขับ่มบปัชจเคลื
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธของโรงเรี
ีคํานวณโดยการแจกแจงความถี
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้่ ํา(Frequency)
รอน อําเภอโปงน้และค่
ํารอน จัางร้หวัอดยละ
จันทบุ(Percentage)
รี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ใช้วิธีคํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มาตรฐาน (Standard deviation)
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
โดย จักStatistic)
รกฤษณ วิเชียรมงคล
2.1 สมมติฐานที
่ 1 ปัจดจัการสื
ยส่ว่อนบุ
คคลที่ประกอบด้
ย เพศกส อายุ
ระดักับบผลประกอบการ
การศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของ
กรอบแนวคิ
สารแบบปากต
อปากอิเล็กวทรอนิ
(eWOM)
ของธุรกิจคาาเนิ
ปลีนกธุประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
ธุรกิจ และระยะเวลาของการดํ
รกิจที่แตกต่
างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน ใช้สถิติ T-Test ในกรณีตัวแปรอิสระ เพศ กับ รูปแบบของธุรกิจ และใช้สถิติ F-Test สําหรับตัว
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
แปรอิสระอื่น ๆ
บริษัท XYZ จํากัด
2.2 สมมติฐานที่ 2 โดย
ปัจวัจัชยรพล
คุณภาพการให้
วงศจันทร บริการ ที่ประกอบด้วย ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ ด้าน
บปรุญงชีกระบวนการเพื
ลดความผิดพลาดในการตรวจนั
นคาประเภทผลิ
ความรับผิดชอบของสํานัการปรั
กงานบั
ด้านชื่อเสีย่องและการยอมรั
บของสํานับกสิงานสอบบั
ญชีตด้โคมไฟ
านการตอบสนองความต้องการ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ของลูกค้า และด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ
ง
พหุ
คูณ้อและการตั
(Multiple
พฤติกรรมการซื
ดสินRegression
ใจของผูซื้อที่มีตanalysis:
อผลิตภัณฑจMRA)
ากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจบริโดย
การแสงจิ
และตตจดทะเบี
ไตแสง ย นเป็ น รู ป แบบบริ ษั ท มากที่ สุ ด โดยมี ร ะยะเวลาของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
มากกว่า 10 ปี เป็นส่วนมาก
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
ตาราง 1 ความไว้วางใจในการเลื
อกใช้บริการ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ความไว้วางใจในการเลื
อกใช้บริการสํานักงานบัญชี
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดย อัญชลี เยาวราช
- ด้านการติดต่การวิ
อสื่อเคราะห
สารและการเข้
าบริกขารองการทํานาอินทรียดวยวิธปี4.48
0.60
ทางเศรษฐศาสตร
ลูกขาวตนเดี่ยวและ
านาอินทรียแาบบดั
้งเดิม ของกลุ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท 0.64
- ด้านความรับการทํ
ผิดชอบของสํ
นักงานบั
ญชี มเกษตรกรรมธรรมชาติ4.45
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
- ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี
4.51
0.62
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
- ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4.32
0.69
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
- ด้านมารยาทและความสุ
4.31
0.68
โดย ธันภยาพเป็
ชัยทรนมิตร

ผลการวิจัย

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

จากตาราง 1 การวิเโดย
คราะห์
ความคิดเห็นปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเรื่อง
ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62
รองลงมา การติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ ความเต็มใจที่จะให้บริการ ต้องให้บริการและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 ความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความรวดเร็วในการทํางาน และถูกต้อง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 มีมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร เวลาที่ให้บริการ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68
นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการสํานักงานบัญชีที่แตกต่างกัน
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ธันวาคม
และงานประชุ
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สารบัญ (ตอ)

ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
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าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
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โดย จักรกฤษณ
วิเชียปรมงคล
กรอบแนวคิ
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บริษัท XYZ จํากัด
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ยานยนต กรณีศึกUnstandardized
ษา : บริษัท XYZ จํากัด
Collinearity Statistics
ตัวแปรอิสระ
t
Sig.
โดย ถิรนันท Coefficients
ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตั
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นาอิณนภาพการให้
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และด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี อย่างมี
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
นัยสําคัญ ที่ระดับ .05
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

สรุปผลการวิจยั

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจบริการ และ จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทมากที่สุด โดยมีระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ
มากกว่า 10 ปี เป็นส่วนมาก
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเรื่อง ชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบ
บัญชีมากที่สุด รองลงมา การติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ ความเต็มใจที่จะให้บริการ ต้องให้บริการและแก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว ความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความรวดเร็วในการทํางาน และถูกต้อง
และมีมารยาท ความสุภาพเป็นมิตร เวลาที่ให้บริการ มีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ตอบ
แบบสอบถามค่อนข้างมาก ในเรื่องการรักษาข้อมูลขององค์กร ความมั่นใจว่าสํานักงานบัญชีมีความเป็นมืออาชีพ โดยอยาก
ใช้บริการอีกต่อไปตลอดการดําเนินธุรกิจ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย อายุ และประเภทของธุรกิจที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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มารยาทและความสุ
ภาพเป็จนัยมิต(ภาคบรรยาย)
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่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
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บริษัท XYZ จํากัด
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วัชรพล วงศจันทร
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จการปรั
ั ย ของบปรุศังนกระบวนการเพื
สณี ย์ โสธรพิ
ทั ก ษ์ กดุ ลพลาดในการตรวจนั
(2556) และอับนสินธิคกาาประเภทผลิ
สั ง ข์ เ กื้ตอโคมไฟ
(2554) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี
่อลดความผิ
ความสําคัญกับการตัดสิยานยนต
นใจเลือกใช้
การสํ
งานบัจําญกัดชี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงาน
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วิท่อยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านสินค้าและบริการมีผลต่อการ
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ต่างกันมี ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ไตแสงงข้อมูลที่ผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี ซึ่ง
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วและ
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และวางแผนในการพั
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ารงานและสร้
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เกษตรกรรมธรรมชาติ
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า
บลทมอ
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า
เภอปราสาท
ต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ข้อเสนอแนะ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ธันย ชั้งยนีทร้
ข้อเสนอแนะจากการทําวิโดย
จัยในครั

1. ผู้วิจัยเสนอแนะให้
นําข้ทางการเงิ
อมูลการวิ
จัยเป็นแนวทางในการกํ
การวิเคราะห
นของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจังหวัาหนดคุ
ดจันทบุณ
รี ภาพการให้บริการ สร้างภาพลักษณ์ และ
โดย
ดวงรั
ต
น
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ส
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์
งคล
ความภักดีให้กับสํานักงานบัญชี เพื่อทําให้เกิดความไว้วางใจต่อสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเพิ่มหัวข้อในการศึกษา เช่น ปัญหาที่ทําให้เกิดการเลิกจ้างของสํานักงานบัญชี
2. ควรทําการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สํานักงานบัญชีในการจัดทํา
บัญชีของสํานักงานแต่ละขนาด
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คําสําคัญ: การบริหารลูกสรรพสามิ
ค้าสัมพันตธ์ใหมระบบสารสนเทศการพั
กับการบริโภคของคนไทย ฒนาระบบสารสนเทศ
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การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความต
องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
Abstract
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
The objectives
thisทางเศรษฐศาสตร
research were
toนทรี
develop
การวิof
เคราะห
ของการทํ1)านาอิ
ยดวยวิธปี ลูaกขcustomer
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evaluate
the efficiency
the customer relationship
การทํานาอินทรียand
แบบดั้ง2)
เดิม to
ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อํofาเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
management system for car care. The research was carried out through research and development
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
methodology by using system development life cycle. In the first phase, this was studied the current
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
system. Four case studies โดย
were
ธันย used
ชัยทร for comparison each other’s. The data in this researchwere

achieved through in-depth
interviews,
and participation
การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละobservation.
ในจังหวัดจันทบุรี Two methods were used for data
ดวงรัตน สวัsteps
สดิ์มงคลand problems. In the second phase, this was the system
triangulation to review theโดย
operation
development. UML was used for system analysis and design. In addition, the information system was
developed by using PHP as a programming, and using MySQL as a database. The lastly phase was the
system efficiency evaluation. The evaluation form was applied from black box evaluation form. Five
software engineering experts were selected to evaluate the system. The results showed that a
customer relationship management system for car care could be done in customer relationship
management aspect, which were customer-prospecting, relations with customers, and
personalization. The overall efficiency of customer relationship management system for car care was
very good (x�= 4.62, S.D. = 0.44).
Keywords:customer relationship management,Information System, Information System Development
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ความต้
องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต และพยายามดําเนินการให้บรรลุ
บริษัท XYZ จํากัด
ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งทําให้เหนือโดย
ความคาดหวั
วัชรพล วงศงจของลู
ันทร กค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ให้อยู่กับเราไป
นานๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่
(Turban, ่อลดความผิ
et. ดAl,
2006) การบริ
ารลูกค้าสัตโคมไฟ
มพันธ์ (Customer
การปรัอบไป
ปรุงกระบวนการเพื
พลาดในการตรวจนั
บสินคหาประเภทผลิ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
Relationship Management: CRM) กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจําเป็นต้องให้ความสําคัญ โดยต้องจัดการกระบวนการ
ย
หรือกิจกรรมใดๆ ที่นํามาสร้างความสัมพันโดย
ธ์กถิับรลูนักนค้ทาทิวเพืาราตรี
่อสร้วาิทงความพึ
งพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่าง
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
กภักดีในตราสินค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร โดยให้
ต่อเนื่อง สามารถรักษาลูกค้า เพื่อให้จังลหวัูกดค้จัานเกิทบุดรความจงรั
ี
ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งต่อตัวลูกค้โดย
าและธุ
รกิจเอี่ย(Win-Win
Strategy) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน
ชวนพบ
วสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
าเภอพระนครศรี
อยุธยา มการทํางานการ
(Cunningham and Song, 2007)ในการพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพัจนชุมธ์ชน
นั้นอํควรจะต้
องครอบคลุ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ติดตามลูกค้าสัมพันธภาพกับลูกค้า และการทําให้เฉพาะเจาะจงบุคคล (ณัชชา เสาะสูงเนิน, 2558) นอกจากนี้ยังควรให้
โดย แสงจิตต ไตแสง
ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาอีกด้วย (กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์, 2558)
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดคําถามการวิจัยโดย
ที่ว่าอุจะมี
แนวทางในการพั
ฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์
บล ไม
พุม
แคร์อย่างไร เพื่อให้ธุรกิจประสบความสํ
เร็จในการดําเนิ่มนีผงานมากที
ุด ้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การสื่อาสารทางการตลาดที
ลตอความต่สองการซื

ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
วัตุประสงค์ของการวิจัย
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริ
ค้ายสัแมบบดั
พัน้งธ์เดิสมําหรั
บธุมรเกษตรกรรมธรรมชาติ
กิจคาร์แคร์
การทํหาารลู
นาอินกทรี
ของกลุ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
2. เพื่อประเมินประสิทธิจัภงหวัาพระบบการบริ
หารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์
ดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
วิธีการดําเนินการวิจัย
โดย ธันย ชัยทร

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)ได้ดําเนินการตามวงจรการพัฒนา
การวิเCycle:
คราะหทางการเงิ
สวนสละ
งหวัดจันทบุรี งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3
ริวงศ์ในจั
, 2555)โดยแบ่
ระบบ(System Development Life
SDLC)นของการลงทุ
(โอภาส เอีนทํ่ยามสิ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ขั้นตอนด้วยกันได้แก่
ขั้นตอนที่1การศึกษาขั้นตอนการทํางานในระบบเดิม
1.1 การศึกษาในครั้งนี้เริ่มต้นศึกษาขั้นตอนและปัญหาในระบบเดิม โดยใช้พหุกรณีศึกษา (Multiple case
study)จํานวน 4 กรณีศึกษามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งทั้ง 4 กรณีศึกษานี้จะเลือกจากธุรกิจคาร์แคร์ 4 รูปแบบด้วยกัน คือ
1) ธุร กิ จ บริ ก ารรั ก ษารถโดยเฉพาะ ซึ่ ง จะเน้ น ให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็น มาตรฐาน มี เ ครื่อ งมื อ ให้ ก ารบริ ก าร
หลากหลาย และมีการให้บริการที่ครบวงจร รูปแบบนี้อาจจะมีค่าบริการค่อนข้างสูง
2) ธุรกิจบริการรักษารถตามห้างสรรพสินค้า ส่วนมากจะเป็นแฟรนไชส์ที่ได้เปรียบในเรื่องของลูกค้าที่ใช้
เวลาว่างในการพักผ่อนหรือซื้อของในห้างสรรพสินค้า มักจะนํารถมาใช้บริการในเวลาเดียวกันด้วย
3) ธุรกิจบริการรักษารถในสถานีบริการน้ํามัน เป็นรูปแบบของธุรกิจคาร์แคร์ที่กระจายตัวอยู่หลายๆ จุด
ตามสถานีบริการน้ํามันต่าง ๆ เน้นราคาให้บริการที่ถูกกว่าสองประเภทแรก
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
4) ธุรกิจบริการรักษารถที่ใช้เครื
่องล้างอัตโนมัติ เป็นธุรกิจที่ลดต้นทุนในเรื่องของค่าจ้างแรงงานและลด
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ปัญหาในเรื่องพืบทความวิ
้นที่ เนื่องจากเป็
นเครื
่องทําความสะอาดอั
ติ าไม่
ต้องใช้
ื้นทีป ่มากในการล้างรถ จะตอบโจทย์
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็ตจโนมั
พระนางเจ
รําไพพรรณี
ครบพ113
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา ลูกค้าที่มี
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เวลาค่อนข้างจํากัด
คจาย สินคาประเภทช็าอคโกแลต
:
1.2 การเก็บข้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อมูลในงานวิจัยนี้ดําเนินการบ2สินวิคธาในล็
ีเพื่ออตรวจสอบสามเส้
(Triangulation)อั
นจะทําให้ข้อมูลมี
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ได้แก่โดย
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
พิชญณี ตีรณากรณ
1) การสัแนวทางการศึ
มภาษณ์เชิเพื
งกลึษาเพิ
จากผู
้ทาี่เกีแปรรู
่ยวข้ปองในการทํางานของทั้ง 4 กรณีศึกษา
่มบชเคลื
องทางการจั
ดInterview)
จําหนายน้ําพริกเห็
ดนางฟ
่อกขั(In-Depth
่อนประเทศไทย
4.0”
ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ และพนั
กงานผู
รับผิงน้ดําชอบในการให้
เพื่องน้ทราบถึ
างานที่แท้จริง และความ
ของโรงเรี
ยนบา้นโป
รอน ตําบลโปงน้ําบรอรินกอําร
าเภอโป
ํารอน จังงหวัขั้ดนจัตอนการทํ
นทบุรี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
ต้องการของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ เพื่อสามารถตอบโจทย์ในการดําเนินธุรกิจได้อย่างดีที่สุด
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
2) การสังแนวทางในการพั
เกตอย่างมีส่ฒวนร่
วม (Participant
Observation)
ด้วยการเข้าไปเป็นลูกค้าเพื่อเลือกใช้บริการ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท้นยาลั
ยราชภัฏรําไพพรรณี
จังารลู
หวัดจัก
นทบุ
รี และปัญหาในการให้บริการอย่างแท้จริง
ต่าง ๆ ที่ทางธุรกิจดําเนินการ เพืโดย่อศึจักกษาถึ
ง
ขั
ตอนการให้
บ
ริ
ก
ค้
า
รกฤษณ วิเชียรมงคล
่ใช้ในการเก็
บ
ัยแบบกรณี
(Caseกับผลประกอบการ
Study Research) ในครั้งนี้คือ แบบ
1.3 เครื่องมือทีกรอบแนวคิ
ดการสืรวมรวมการวิ
่อสารแบบปากตจอปากอิ
เล็กทรอนิศกึกสษา
(eWOM)
ของธุ
ประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้
างรกิใช้จคสาปลี
มุดกจดบั
นทึกภาคสนาม
(Field Note) เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปในการเก็บ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
รวบรวมข้อมูลในการการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
1.4 การวิเคราะห์
มูล จํเริากั่มดต้นโดยการนําบันทึกภาคสนาม และการถอดรายละเอียดการสัมภาษณ์จากเครื่อง
บริษขัท้อXYZ
บันทึกเสียง (Transcripts)มาทําโดย
การวิ
คราะห์
วัชเรพล
วงศเจนืัน้อทรหา (Content Analysis)และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสรุปใจความ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
สําคัญ(Thematic Analysis)
ยานยนต
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ
จํากัรดายละเอียดดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2 การพั
ฒนาระบบสารสนเทศ
โดยมี
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
2.1 การวิเคราะห์
ละออกแบบระบบ
พฤติแกรรมการซื
้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
หลัง จากได้ดํ าจัเนิงหวันดการในขั
จันทบุรี ้ น ตอนที่ 1 เพื่ อ เก็ บ รวบรวมขั้ น ตอนและปั ญ หาในการดํ า เนิ น งานในระบบเดิ ม
รักษ
ตลอดจนความต้องการของธุรกิจโดยคาร์ชวนพบ
แคร์ที่มเอีีต่ย่อวสานุ
ระบบการบริ
หารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์แล้วนั้น พบว่าฟังก์ชัน
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
หลักที่ระบบจะต้องมี ได้แก่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1) การติดตามลูกค้า โดย
(Customer
Prospecting) คือ ฟังก์ชันเพื่อทําการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ
แสงจิตต ไตแสง
เตรียมการบริการ และโปรโมชั
่นสําหรับลูกค้า
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
2) สัมพันธภาพกับลูกโดย
ค้า อุ(Relations
บล ไมพุม with Customers) คือ การเริ่มต้น การพัฒนาการรักษา และการสร้าง
ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื
บลูกค้าให้รู้ส่มีผึกลต
ดียอิ่งความต
ขึ้นไปกั
บธุรกิ้อสิจนคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การสื่อ่อรองรั
สารทางการตลาดที
องการซื
ราน ซีพีเฟรชมารคท คล
ในกรุ(Personalization)
งเทพมหานคร
3) การทําให้เฉพาะเจาะจงบุ
คือ การที่ธุรกิจนําเสนอลูกค้าถึงบริการที่มีสําหรับลูกค้า
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
เป็นการเฉพาะเจาะจง
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ผลการวิเคราะห์การวิ
ระบบจึ
งแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1) ผู้ดูแลระบบจัง(Administration)
คือ ผู้ที่ดูแลข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่อยู่ในระบบ มีหน้าที่ในการ เพิ่ม แก้ไข
หวัดสุรินทร
โดย โสภินตสมั
ตา ยประพฤทธิ
พงษ
และลบข้อมูลให้มีความถูกต้องและทั
อยู่ตลอดเวลาตลอดจนดู
แลให้บริการลูกค้า และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เขตดุ
ส
บริการของลูกค้าลูกค้า เพื่อนํามาวางแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคตได้ติ กรุงเทพมหานคร
2) ผู้ใช้งาน (User) คืโดย
อ ลูธักนค้ยาชัทีย่เทร
ข้ามาเป็นผู้รับบริการของคาร์แคร์
เคราะห
ทางการเงินของการลงทุ
าสวนสละ
งหวัดDiagram)
จันทบุรี ดังรูปที่ 1
โดยได้ทําการวิการวิ
เคราะห์
ระบบโดยใช้
แผนภาพยูนสทํเคส
(UseในจัCase
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
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ธันวาคม
และงานประชุ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

การจั
ดการข้อ มูลลูกค้า จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
เนื่องในวโรกาสคลายวั
นพระราชสมภพสมเด็
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสิ่นนและข้
คาในล็
การจัดการข้อ มูลการให้บริการ โปรโมชั
อมูลข่อาคจ
วสาราย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
การเลือ กใช้บ ริด
การจําหนายน้ําพริกเห็ดนางฟาแปรรูป
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
4.0” user
Admin
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
การชําระค่าบริก าร
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลังข้ยอราชภั
ฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณการแจ้
วิเชียเสนอแนะและติ
รมงคล ชม
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
การแจ้งข่าวสารและข้
อมูลโปรโมชั่น ส่วนบุค คล
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัดการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
รูปที่ 1 แผนภาพยูสเคส (Use Case
ของระบบการบริ
หารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์
โดย Diagram)
ถิรนันท ทิวาราตรี
วิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบการบริ
หารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์แบ่งข้อมูลของสารสนเทศ
โดย
ชวนพบ
เอี
ย
่
วสานุ
รักษ อมูล (Output Data) โดยการนําเข้าข้อมูลนั้นเกิดขึ้น
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ ข้อมูลนําเข้า (Input Data) และการนํ
าออกข้
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จากกลุ่มผู้ใช้งานทั้ง 2 ส่วน คือ ผู้ดูแจังลระบบ
(Administration)
และผู้ใช้งาน (User) โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
หวัดพระนครศรี
อยุธยา
โต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแท็บเลตโดยซึ่งแสงจิ
เชื่อมต่
ตต อไตกัแบสงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ (Car care CRM
ที่อยู่ใโภคของคนไทย
นรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ซึ่งเรียกดู
สรรพสามิServer)
ตใหมกับการบริ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ดังรูปโดยที่ อุ2บล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํUser
านาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
Admin
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
มชนทาน้ําสามเสน เขตดุ
ิ กรุงเทพมหานคร
Computerารตลาดคาปลีกของชุ
Notebook
Tabletสต
โดย ธันย ชัยทร
Web Browser
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

Internet

Car care CRM Server

รูปที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์
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บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
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สารบัญ (ตอ)

2.2 การพัฒนาระบบ
PROCEEDINGS
รายงานสื
บเนื่อก
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ไพพรรณี
ครั้ง์ทีน่ 11
ในการพัฒนาระบบการบริ
ห
ารลู
ค้
า
สัมพันมวิธ์ชาการระดั
สําหรับบชาติธุรวิจกิัยจรําคาร์
แคร์
ี้ พัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นโดย
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
า อบแล้วจะ
ใช้ภาษา PHP ในการเขียนคําสั่งและงานประชุ
และใช้โมปรแกรม
MySQL
นระบบการจั
อมูล เมื่อพัฒนาเรีหน
ยบร้
วิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเป็
ราชภั
ฏกลุมศรีอยุธยา ครัด
้งทีการฐานข้
่8
ดําเนินการทดสอบการทํการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
างานของระบบว่าสามารถทํบาสิงานได้
ถุประสงค์
ที่ตั้งไว้: และถูกต้องตามที่ออกแบบ
นคาในล็ตอรงตามที
คจาย สินค่วาัตประเภทช็
อคโกแลต
ศึกษา บริษาัทงานได้
NN&KY
กัด รณ์
หรือไม่ เพื่อความมั่นใจว่กรณี
าระบบจะทํ
ย่จําางสมบู
“การพั
การพั
ฒตีรอณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ขั้นตอนที่3การประเมินประสิทธิภาพของระบบใช้แบบประเมินซึ่งประยุกต์จากแบบประเมินประสิทธิภาพการ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อเป็ขัน่มบชแบบมาตรวั
เคลื
่อนประเทศไทย
ทํางานของระบบแบบ Black
boxซึ
่
ง
ด
ลิ
เ
คิ
ร
์
ท
(Likert
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้Scale)
ํารอน จังหวัให้
ดจัผนู้ททบุรงคุ
รี ณวุฒิด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์
จํานวน 5 คนเป็นผู้ประเมิน การคั
ดเลืตอสุกผูขสบาย
้ทรงคุณวุฒินั้นใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
โดย พศวั
ฒนาผลิตติใวัภันการวิ
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผู
โภค ่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
เรียบร้อยแล้วนั้น จะใช้กแนวทางในการพั
ระบวนการทางสถิ
คราะห์
และประเมิ
นผล
โดยใช้คบ่าริเฉลี
นณ
ที่ ฑ19เห็-ด20เนางฟ
ธันวาคม
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
นทบุรี
มาตรฐาน(Standard Deviation) แล้วแปลผลระดั
ทดธิจัภนทบุาพรี
มหาวิทยาลัยราชภับฏรํของประสิ
าไพพรรณี จังหวั

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ผลการวิจัย
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดยหบัารลู
ลลังกกค้สัานสัทัมดพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์นั้น ได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วน
การพัฒนาระบบการบริ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
ทางการขนส
โดยใช TSP
ศึกนษาการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารหรื อชํ า ระ
อมูลพื้นงฐานต่
างๆและ
ให้บVRPTW
ริการลูมาประยุ
กค้า กไม่ตใวช่ากรณี
จะเป็
แรก คือ ผู้ ดูแ ลระบบ ทําหน้ าที่ดูแนลข้
บริษัท XYZ จํากัด
ค่าบริการ ตรวจสอบผลการใช้บโดย
ริกวัารของลู
กค้จาันทร
ผ่านทางรายงานพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าเพื่อนํามาวางแผนการ
ชรพล วงศ
ดําเนินธุรกิจในอนาคตได้การปรั
และแจ้
อนโปรโมชั่น่อลดความผิ
ใหม่ของธุดพลาดในการตรวจนั
รกิจให้ลูกค้าทราบเพื
กระตุ้นเตืตอโคมไฟ
นให้เข้ามาใช้บริการ ส่วนที่ 2
บปรุงเตื
งกระบวนการเพื
บสินคา่อประเภทผลิ
กรณีศึกษา
: บริษัท XYZ จํากัด บ ริก ารได้ตลอด ตรวจสอบสิ ทธิ โปรโมชั่ นต่ างๆของตนเอง
เป็นการทํางานของลูกค้ยานยนต
าที่สามารถเข้
ามาสอบถามการให้
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
วาราตรี
ตลอดจนรับการแจ้งเตือนโปรโมชั่นใหม่ของธุ
รกิจวิทตัยวอย่างหน้าจอของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
แคร์ แสดงดังรูปที่ 3 จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

รูปที่ 3หน้าจอของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)
2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
PROCEEDINGS
2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพ รายงานสื
ได้ประยุ
กต์การประชุ
จากแบบประเมิ
นวประสิ
ทธิภครัาพการทํ
างานของระบบแบบ Black
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดับชาติ
ิจัยรําไพพรรณี
้งที่ 11
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113
ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
Box โดยเลือกการประเมิบทความวิ
นเพื่อทดสอบความถู
กต้องในการทํางานของระบบในมุมมองต่างๆ ดังนี้ ความสามารถในการ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ทํางานของระบบ (Functional Requirement
Test)ความถูกต้องในการทํางานของระบบ (Functional Test)ความ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบกรณี(Usability
ศึกษา บริษัทTest)ความเร็
NN&KY จํากัด วในการทํางานของระบบ (Performance Test) และการ
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
รักษาความปลอดภัยของระบบ (SecurityโดยTest)
พิชญณี ตีรณากรณ
อหงทางการจั
กเห็บ4.0”
ดธุนางฟ
แปรรูแปคร์ ใช้การวัดแบบมาตรวัดลิ
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
3.2การประเมินประสิทแนวทางการศึ
ธิภาพระบบการบริ
ารลู่อกนประเทศไทย
ค้าดสัจํามหนพัานยน้ธ์สําพริ
ําหรั
รกิจาคาร์
ยนบานโป
งน้ําโดยใช้
รอน ตําวบลโป
งน้ําดรอเลืนออํกแบบเจาะจง
าเภอโปงน้ํารอน จัใช้
งหวักระบวนการทางสถิ
ดจันทบุรี
เคิร์ท (Likert Scale) จากผู้ทรงคุณของโรงเรี
วุฒิจํานวน
5 คน
ิธีการคั
ติวิเคราะห์
โดย พศวัต สุขสบาย
และแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean)แนวทางในการพั
และส่วนเบี่ยฒงเบนมาตรฐาน
(standard
deviation) ดังตารางที่ 1
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ตารางที่ 1แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ
กรอบแนวคิ
ส (eWOM)
ส่วน
ระดับ
การประเมิ
น ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิ
ค่ากเฉลี
่ย กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เบี่ยงเบน ประสิทธิภาพ
(ܠത)
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกมาตรฐาน
ตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
(S.D.)
โดย
วั
ช
รพล
วงศ
จ
น
ั
ทร
1. ความสามารถในการทํางานของระบบ ( Functional
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
Requirement Test)
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
1.1 ความสามารถของระบบในการนํโดยาเสนอข้
4.80
0.45
ดีมาก
ถิรนันทอทิมูวลาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื
้อและการตัอดมูสิลนใจของผูซื้อที่มีตอผลิ4.40
ตภัณฑจากตนกกของธุ
1.2 ความสามารถของระบบในการเปลี
่ยนแปลงข้
0.55รกิจชุมชน
ดี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
1.3 ความสามารถของระบบโดยภาพรวม
4.60
0.55
ดีมาก
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
่ย จ4.60
0.51 อยุธยา ดีมาก
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดเฉลี
การเศรษฐกิ
ชุมชน อําเภอพระนครศรี
2. ความถูกต้องในการทํางานของระบบ
(Functional
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยาTest)
แสงจิอตตมูลไตแสง
2.1
ความถูกต้องของระบบในการนํโดย
าเสนอข้
4.80
0.32
ดีมาก
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
2.2
ความถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4.40
0.48
ดี
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
2.3
ความถูกต้องของระบบในการพิมพ์รายงาน
4.60
0.48
ดีมาก
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
อ
งการซื
อ
้
สิ
น
ค
า
ในร
า
นค
า
ปลี
ก
:
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
2.4
ความถูกต้องในการทํางานของระบบโดยภาพรวม
4.60
0.48
ดี
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
เฉลี่ย 4.65
0.44
ดีมาก
โดย อัญชลี เยาวราช
3. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งการวิ
านระบบ
Test)
เคราะห(Usability
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท ดีมาก
3.1
ความง่ายในการใช้ระบบ
4.60 ตําบลทมอ4.48
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
3.2
ความเหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลในระบบ
4.40
4.48
ดี
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
3.3
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
4.80
4.32
ดีมาก
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
3.4
ความเหมาะสมของการใช้โทนสีโดย
โดยภาพรวม
4.40
4.48
ดี
ธันย ชัยทร

3.5
3.6

ความเหมาะสมของรูปแบบตั
อักษรที
่เลือกใช้
การวิเวคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุนทําสวนสละ 4.80
ในจังหวัดจันทบุรี 4.32
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้
จอโดยภาพรวม
4.60
4.48
โดย าดวงรั
ตน สวัสดิ์มงคล
เฉลี่ย 4.60
0.43
4. ความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test)
4.1
ความเร็วในการนําเสนอข้อมูล
4.40
0.48
4.2
ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4.60
0.48
4.3
ความเร็วในการสร้างรายงาน
4.60
0.48
4.4
ความเร็วในการทํางานของระบบโดยภาพรวม
4.60
0.48
เฉลี่ย 4.55
0.48

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5. การรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test)

ดีมาก

4.60
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0.48

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.1
4.2
4.3
4.4

ความเร็วในการนําเสนอข้อมูล
4.40
0.48
ดี
ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4.60
0.48
ดีมาก
ความเร็วในการสร้างรายงาน
4.60
0.48
ดีมาก
การประชุ
มชาติ
วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ว
จ
ิ
ย
ั
รํ
า
ไพพรรณี
ความเร็วในการทํางานของระบบโดยภาพรวม
4.60
0.48
ดี
ม
าก
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
เฉลี่ย 4.55
0.48
ดีมาก
......................................................................................................................................................................................................................................................
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สารบัญ (ตอ)

5. การรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security
Test)
4.60
0.48
ดีมาก
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
5.1
เมื่อผู้ใบทความวิ
ช้งานป้อนข้จอัยมู(ภาคบรรยาย)
ลผิเนืด่องในวโรกาสคล
พลาดระบบมี
การแจ้งเตืจพระนางเจ
อน ารําไพพรรณี ครบ 113
5.00
0.00
ายวันพระราชสมภพสมเด็
ป
หนดีามาก
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
5.2
มีการกําหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
4.60
0.48
ดีมาก
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บ
สิ
น
ค
า
ในล็
อ
คจ
า
ย
สิ
น
ค
า
ประเภทช็
อ
คโกแลต
:
5.3
ความปลอดภัยจากการเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลจาก
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
บุคคลภายนอก
0.32
ดีมาก
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม4.78
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
เฉลีกเห็่ย4.0”
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
เฉลี
ย
่
ดีมาก
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน4.62
จังหวัดจันทบุรี 0.44
โดย พศวัต สุาขอยู
สบาย
ผลการประเมินในภาพรวมพบว่
่ในเกณฑ์ดีมาก(x�= 4.62, S.D. = 0.44) ซึ่งเมื่อเทียบเคียงเป็นรายด้านยังคง
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
พบว่าอยู่ในดีมากเช่นกันเพืโดยการรั
ษาความปลอดภั
ของระบบ
Test)
�= 4.78,
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติ(Security
ฯ (อาคาร
( อํา36)
่อการจัดจํากณหน
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดยมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวัมีป
ดจัระสิ
นทบุทรีธิภาพดีมากที่สุด (x
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ความถู
ต้องในการทํ
างานของระบบ (Functional Test)(x�= 4.65, S.D. = 0.44) ส่วน
โดย จักกรกฤษณ
วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิ(Performance
ดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิมีเปล็กระสิ
ทรอนิ
(eWOM)
ความเร็วในการทํางานของระบบ
Test)
ทธิกภส าพน้
อยทีกั่สบุดผลประกอบการ
เมื่อเทียบกับทุกด้าน แต่ยังอยู่ในเกณฑ์
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
มากที่สุด (x�= 4.55, S.D. = 0.43)
โดย บัลลังก สันทัด

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
สรุปและอภิปรายผลบริษัท XYZ จํากัด
ระบบการบริหการปรั
ารลูกบค้โดย
าสัมวัพัชรพล
นธ์สวงศ
ําหรัจบันทร
ธุรกิจคาร์แคร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากธุรกิจคาร์แคร์ 4 แห่ง โดย
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
แต่ละแห่งจะเป็นตัวแทนของ
กิจคาร์
แคร์
รูปแบบ
ยานยนตธุรกรณี
ศึกษา
: บริทษั้งัท4XYZ
จํากัด ได้แก่ ธุรกิจบริการรักษารถโดยเฉพาะ ธุรกิจบริการรักษารถ
ตามห้างสรรพสินค้า ธุรกิจบริการรั
โดย กถิษารถในสถานี
รนันท ทิวาราตรีวบิทริยการน้ํามัน และธุรกิจบริการรักษารถที่ใช้เครื่องล้างอัตโนมัติ ระบบ
ื้อที่มีตอผลิและส่
ตภัณฑวจนที
ากต่ น2กกของธุ
มชน
ได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น พฤติ
2 ส่วกรรมการซื
นด้วยกัน้อและการตั
ส่วนแรกดสินคืใจของผู
อ ผู้ดูแซลระบบ
คือ ลูรกกิค้จาชุโดยการทํ
างานของระบบนั้นจะ
จังหวัดจันทบุรี
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบที่สําโดย
คัญชวนพบ
ของระบบการจั
ดการลูกค้าสัมพันธ์สอดคล้องกับณัชชา เสาะสูงเนิน (2558) ดังนี้ 1)
เอี่ยวสานุรักษ
การติดตามลูกค้า (Customer
Prospecting)
โดยระบบจะสามารถเก็
มูลลูกค้า และการใช้
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชนบอํข้าอเภอพระนครศรี
อยุธยา บริการของลูกค้าได้ เพื่อ
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้
บริการ ซึอ่งยุจะมาใช้
จังหวัดพระนครศรี
ธยา ในการจัดกิจกรรมหรือโปรโมชันให้กับลูกค้า 2)สัมพันธภาพกับลูกค้า
โดย แสงจิตต ไตแสงงข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชันใหม่ให้กับลูกค้าได้ และมีช่องทางให้ลูกค้า
(Relations with Customers)ระบบสามารถส่
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริ
ภคของคนไทย
ส่ ง ข้ อ เสนอแนะหรื อ ปั ญ หาจากการให้
บ ริ กโาร
เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ ได้ และ 3) การทํ า ให้
โดย อุบล ไมพุม
เฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) ลูกค้าจะทราบถึงโปรโมชันต่างๆ ของตนเอง เช่น การสะสมแต้มเพื่อใช้บริการ
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ฟรี สิทธิในส่วนลด เป็นต้การสื
น
ซึ
่
ง
ฟังก์ชันการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นสอดคล้องกับอมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ (2556)
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์(2558) และเสาวลั
ษณ์ อร่ามพงศานุวัตและณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ (2558)
โดย อัญชลีกเยาวราช
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอิ
ยดวยวิธดปี ีมลูาก(x
กขาวต
่ยวและS.D. = 0.44) ซึ่งเมื่อเทียบเคียง
เมื่อมาพิจารณาการวิผลการประเมิ
นในภาพรวมพบว่
าอยูน่ใทรีนเกณฑ์
�=นเดี4.62,
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
เป็นรายด้านยังคงพบว่าอยู่ในดีมากเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายข้อแล้วพบว่ามี 5าเภอปราสาท
ข้อ ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จังหวัดสุรินทร
(x�= 4.40) ได้แก่ ความสามารถของระบบในการเปลี
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ ่ยนแปลงข้อมูล ความถูกต้องในการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล ความ
เหมาะสมในการนําเสนอข้
โทนสี
โดยภาพรวม
กลยุอทมูธลกในระบบความเหมาะสมของการใช้
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุ
สติ กรุ
งเทพมหานคร และความเร็วในการนําเสนอข้อมูล
ซึ่งควรจะปรับปรุงระบบก่อนที่จโดย
ะนํธัานไปใช้
านจริง
ย ชัยงทร

ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ระบบการบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ คาร์ แ คร์ ได้ พั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังพบว่าบางด้านยังอยู่ในระดับดี ซึ่งได้แก่ ความสามารถของระบบในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ความถูกต้อง
ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ความเหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลในระบบ ความเหมาะสมของการใช้โทนสีโดยภาพรวม
และความเร็วในการนําเสนอข้อมูล จึงควรไปปรับปรุงในส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จึงควรนําไปทดสอบ
ระบบในการทํางานจริงใน 4 รูปแบบของธุรกิจคาร์แคร์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบทั้ง 2 ส่วน
เพื่อการเข้าถึงลูกค้าที่มากขึ้นและสะดวกต่อการใช้งาน ในส่วนของลูกค้านั้นควรพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของแอ
พลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application)
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เอกสารอ้างอิง

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์. (2557).แนวทางในการพั
ฒนาการบริ
หารลูกค้าจสัพระนางเจ
มพันธ์ารํสาไพพรรณี
ําหรับครบลูก113ค้าป องค์กรของธุรกิจอินเทอร์เหน
น็ตา.
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. กรุงเทพฯ.
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจ
าย สินคาประเภทช็
อคโกแลต :
ณัชชา เสาะสูงเนิน (2558) การศึกษาการบริ
หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relationship
Management:
CRM)ที่มีผล
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยและนวั
กรรม ท ยาลั ยศิ ล ปากร วิ ท ยาเขต
ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารซ้ํ า วั ต สั น สาขามาเก็
ว หิ น วิ ล เลจ
ของนั ก ศึตก ษามหาวิ
โดย พิชญตณี 3ตีรหัณากรณ
สารสนเทศเพชรบุรี. วิทยานิ
พนธ์ปริเพื
ญกษาเพิ
ญามหาบั
ณ่อฑินประเทศไทย
ต สาขาวิ
าการจั
จทัป่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร.
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนาชยน้
ําพริกเห็ด4.0”
ดการธุ
นางฟรากิแปรรู
่อขั่มบชเคลื
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เพชรบุรี.
พศวักรุ
ต สุงขเทพมหานคร:
สบาย
ณัฐพล เทพวัลย์.(2552). รวยด้วยธุรกิจ Car โดย
Care.
บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด.
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
พัชรินทร์ประภากรธิติ. (2550). การบริ
หารความสัมาพัย นของโรงเรี
ธ์ลูกค้ายนวั
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This researchการวิstudied
Management
เคราะหทtheSavings
างการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละbyในจัhouseholds,
งหวัดจันทบุรี which aimed to report information
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์
งคล
about income and expenses of population living in Moo 11 -12 TambolMueng-Tia, AmphorWiset Chai Chan
district, Ang Thong province. In this research, the households’ expenses had been categorized into 10 main
groups that were 1) rental expense 2) essential expense 3) food expense 4) health and medicine expense
5) water supply and electrical expense 6) family and children expense 7) miscellaneous expense 8) social
and religious expense 9) telephone bill and 10) other expense, collected 300 questionnaires from sample
group of population. The result could be summarized by 3 parts. The first part was about the general
information of respondents, which most of them were men aged 31-40 years old, married, born in this
province, high school educational background, main working as agricultures and having secondary job as
general contractors, earnings for monthly ranged from 10,001 to 15,000 Baht. The second part of study
found that people paid for food and rental at the highest, ranged lower than 2,000 Baht per month or not
exceed 20% of minimum income, second high expenses were payment for essential, water supply and
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กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
1. ประชากรและกลุ่มตัของโรงเรี
วอย่างยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
พศวัตนสุชาวบ้
ขสบายานในชุมชนหมู่ที่ 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประชากรที่ใช้ในการศึโดยกษาเป็
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึเพืก่อการจั
ษาในกลุ
่มตัายวอย่
านในชุ
มยชนหมู
11-12
ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
มสิาริรงของชาวบ้
ําไพพรรณ
รติฯ (อาคาร
( ่ทอํี่ า36)
ดจําณหนหอประชุ
ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
อ่างทองโดยการกําหนดขนาดของกลุ
่มตัวอย่วิาเชีงยตามสู
โดย จักรกฤษณ
รมงคลตรของ Yamane (1976) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%จากการ
ดการสื
กทรอนิกสจัย(eWOM)
บผลประกอบการ
คํานวณด้วยสูตรดังกล่าวกรอบแนวคิ
พบว่าจะต้
องทํ่อาสารแบบปากต
การสํารวจตัอปากอิ
วอย่าเล็งในการวิ
เท่ากับกั297
ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของกลุ่ม
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ตัวอย่างในการสํารวจด้วยแบบสอบถาม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนทั้งสิ้น 300 คน
โดย บัลลังก สันทัด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึ
กษา
การปรั
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ จํอามูกัลด คือแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้
วัชรพล วงศจันทร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูโดย
้ตอบแบบสอบถาม
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้
ยานยนตและค่
กรณีศาึกใช้ษาจ่า: ยบริษัท XYZ จํากัด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครั
เรือน วิทย
โดย ถิรนันท ทิววาราตรี
พฤติ
้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้
อมูกรรมการซื
ล
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากชาวบ้านในชุมชนหมู่ที่ 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวั
ดอ่างทอง
โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมา
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สรุจังปหวัผลดพระนครศรี
และอธิบอายผล
ยุธยา
4. การวิเคราะห์และประเมินโดย
ผลข้แสงจิ
อมูลตต ไตแสง
กับการบริ
โภคของคนไทย
สถิติที่ใช้ในการวิจัยสรรพสามิ
ข้อมูลทัต่วใหม
ไปของผู
้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ
อุบล อาชี
ไมพุมพหลักและอาชีพรองข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชนหมู่ที่
สถานภาพระดับการศึกษา ภูมโดย
ิลําเนา
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ความตอวิงการซื
้อสินขค้อามูในร
านคาปลีากสถิ
: กรณี
ษา และค่าเฉลี่ยเลขคณิต
11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวั่มีผดลตอ่าองทอง
เคราะห์
ลโดยหาค่
ติรศ้อึกยละ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์
โดย อัญชลี เยาวราช
จากการวิจัยเชิงสํารวจ
เคราะห์จะถูขกองการทํ
นําเสนอในรู
่เป็นร้อยละ
การวิเผลการวิ
คราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรีปยแบบของตารางแสดงผลการแจกแจงความถี
ดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอิ
ทรียแบบดั่ส้งุดเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู
้อ่านนมากที
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ผลการวิจัย
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
จากการเก็บรวบรวมข้
โดยอมูธันลยโดยใช้
ชัยทรแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 11-12 ตําบลม่วง

เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญการวิ
จังเหวั
ดอ่าทงทอง
แบบสอบถาม
คราะห
างการเงิโดยใช้
นของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน
ร้อยละ
ชาย
165
55.00
หญิง
135
45.00
รวม
300
100.00
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน
ร้อยละ
ต่ํากว่า 20 ปี
47
15.67
21 - 30 ปี
57
19.00
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เพศ
จํานวน
ร้อยละ
ชาย
165
55.00
45.00
การประชุมวิชาการระดับชาติหญิ
วิจงัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 135
11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับรวม
ชาติ มหาวิทยาลัยราชภั300
ฎกลุ่มศรี
อยุธยา
ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
100.00
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................
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สารบัญ (ตอ)
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
PROCEEDINGS
่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
อายุ
จํานวน รายงานสืร้บอเนืยละ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ต่ํากว่า 20 ปี
47 และงานประชุ
15.67
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
21 - 30 ปี
57
19.00
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
31 - 40 ปี
64 โดย“การพั
21.33
พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
41 - 50 ปี
52
เพืกษาเพิ
่อ17.33
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
51 - 60 ปี
41 โดย พศวั13.67
ต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ13.00
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
61 ปีขึ้นไป
39
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
รวม
300 โดย จักรกฤษณ
100.00
วิเชียรมงคล
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของผู
้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามสถานภาพ
กรอบแนวคิ
ดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
สถานภาพ
จํานวน
ร้อยละ
โดย บัลลังก สันทัด
โสด
85 บปรุงเสนทางการขนส
28.33 งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การปรั
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
สมรส
189
63.00
โดย วัชรพล วงศจันทร
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
26 บปรุงกระบวนการเพื
8.67 ่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การปรั
ยานยนต
ึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
รวม
300 กรณีศ100.00
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของผู
อบแบบสอบถาม
แนกตามระดั
พฤติก้ตรรมการซื
้อและการตัดสิจํนาใจของผู
ซื้อที่มีตอบผลิการศึ
ตภัณฑกจษา
ากตนกกของธุรกิจชุมชน
หวัดจันทบุรี ร้อยละ
ระดับการศึกษา
จํจัางนวน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ประถมศึกษา
114กษาบทบาทผู38.00
การศึ
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุธยา
มัธยมศึกษา/ปวช.-ปวส.
129
43.00
โดย แสงจิตต ไตแสง
ปริญญาตรี
55
18.33
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
สูงกว่าปริญญาตรี
2 โดย อุบล 0.67
ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
รวม
300
100.00่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของผู
้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามภูมิลําเนา
โดย อัญชลี เยาวราช
ภูมิลําเนา
จํการวิ
านวนเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ร้อยละ ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดอ่างทอง
272
90.67
จังหวัดสุรินทร
ตา ประพฤทธิพงษ
จังหวัดอื่น
28 โดย โสภิต9.33
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
รวม
300
100.00
โดย ธันย ชัยทร
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
อาชีพหลัก
จํานวน โดย ดวงรัร้ตอนยละ
สวัสดิ์มงคล
เกษตรกร
162
54.00
นักเรียน/นักศึกษา
39
13.00
รับจ้างทั่วไป
45
15.00
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
26
8.67
พนักงานบริษัทเอกชน
12
4.00
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4
1.33
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
12
4.00
รวม
300
100.00
ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพรอง
อาชีพรอง
จํานวน
ร้อยละ
284
เกษตรกร
39
13.00

หนา

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
26
8.67
พนักงานบริษัทเอกชน
12
4.00
วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4
1.33
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
12และงานประชุ
4.00
......................................................................................................................................................................................................................................................
รวม
300
100.00
สารบัญ (ตอ)
ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอาชีพรอง
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
อาชีบทความวิ
พรอง จัย (ภาคบรรยาย)
นวน ายวันพระราชสมภพสมเด็
ร้อยละ จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
เนืจํ่อา
งในวโรกาสคล
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เกษตรกร
39
13.00
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
รับจ้างทั่วไป กรณีศึกษา บริ121
ษัท NN&KY จํากั40.33
ด
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
43
14.33
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
พ่อบ้าน/แม่บ้านของโรงเรียนบา42
14.00
นโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย
พศวั
ไม่มี
55ต สุขสบาย 18.33
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
รวม
300
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหน
าย ของโรงเรี
ย100.00
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิ
ดการสืาย่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้
และรายจ่
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้อยละของผู
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
โดย บัลลังก้ตอบแบบสอบถาม
สันทัด
ทางการขนสงโดยใช
รายได้ การปรับปรุงจํเสานนวน
ร้อยละTSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
ต่ํากว่า 5,000 บาท โดย วัช17รพล วงศจันทร5.67
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
5,001 - 10,000 บาท
88
29.33 ดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
10,001 - 15,000 บาท โดย ถิ139
รนันท ทิวาราตรี46.33
วิทย
พฤติกรรมการซื28
้อและการตัดสินใจของผู
15,001 - 20,000 บาท
9.33 ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
20,001 - 30,000 บาท โดย ชวนพบ
20 เอี่ยวสานุ6.67
รักษ
การศึกษาบทบาทผู
ารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
มากกว่า 30,000 บาท
8 นําในการบริห2.67
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม
300ตต ไตแสง 100.00
โดย แสงจิ
ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้
อยละของผู
้ตอบแบบสอบถาม
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริ
โภคของคนไทย จําแนกตามลักษณะที่พักอาศัย
ล ไมพุม
ลักษณะที่พักอาศัย โดยจํอุาบนวน
ร้อยละ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
บ้านของตัวเอง ราน ซีพีเฟรชมาร
298ท ในกรุงเทพมหานคร
99.33
โดย อัญ0ชลี เยาวราช 0.00
บ้านเช่า
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
หอพัก การทํานาอินทรีย2แบบดั้งเดิม ของกลุ
0.67มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร300
รวม
100.00
โสภิตตา้ตประพฤทธิ
พงษ
ตารางที่ 4.10 จํานวนและร้อโดย
ยละของผู
อบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายจ่ายค่าเช่าบ้าน/หอพักต่อเดือน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ค่าเช่าบ้าน/หอพัก โดยจํธัานนวน
ร้อยละ
ย ชัยทร

น้อยกว่า 2,000 บาท
2 นของการลงทุ
0.67นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะหทางการเงิ
2,001 - 3,000 บาท โดย ดวงรั
0 ตน สวัสดิ์มงคล
0.00
รวม
2
0.67
บ้านของตัวเอง
298
99.33
รวม
300
100.00

ตารางที่ 4.11 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน
ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน จํานวน
ร้อยละ 285
ต่ํากว่า 1,000 บาท
187
62.33

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ตารางที่ 4.11 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายจ่ายค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
จัย (ภาคบรรยาย)
ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือบทความวิ
น จํานวน
ร้อยละายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ต่ํากว่า 1,000 บาท
187
62.33
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
1,001 - 1,500 บาท
62 “การพั
20.67
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
1,501 - 2,000 บาท
45
15.00
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2,001 - 3,000 บาท
2 ยนบานโป0.67
โดย พศวัต สุขสบาย
3,001 - 4,000 บาท
4
แนวทางในการพั
ฒ1.33
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รวม
300
100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ตารางที่ 4.12 จํานวนและร้อยละของผู
้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าอาหารต่อเดือน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ค่าอาหารต่อเดือน
จํของธุ
านวนรกิจคาปลีกประเภทบริ
ร้อยละ การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
ต่ํากว่า 2,000 บาท
187
62.33
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
2,001 - 3,000 บาท
บริ62ษัท XYZ จํากัด20.67
วงศจันทร
3,001 - 5,000 บาท
45 โดย วัชรพล
15.00
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
5,001 - 7,000 บาท
2 กรณีศึกษา
0.67: บริษัท XYZ จํากัด
ยานยนต
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
7,001 - 9,000 บาท
4
1.33
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
รวม
จั300
งหวัดจันทบุรี 100.00
ชวนพบ เอี่ยวสานุจํราักแนกตามรายจ่
ษ
ตารางที่ 4.13 จํานวนและร้อยละของผู้ตโดย
อบแบบสอบถาม
ายค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ค่ารักษาพยาบาลต่อ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดือน
จํานวน โดย แสงจิร้อตตยละ
ไตแสง
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
ต่ํากว่า 1,000 บาท
248
82.67 โภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
1,001 - 1,500 บาท
27
9.00
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
1,501 - 2,000 บาท
รา13
น ซีพีเฟรชมารท4.33
ในกรุงเทพมหานคร
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
2,001 - 2,500 บาท
12
4.00
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
รวม
300านาอินทรีย100.00
การทํ
แบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ตารางที่ 4.14 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน
จํกลยุ
านวน
ร้อยละ
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ชัยทร
ต่ํากว่า 1,000 บาท
135 โดย ธันย45.00
การวิ
1,001 - 1,500 บาท
90 เคราะหทางการเงิ
30.00นของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
1,501 - 2,500 บาท
59
19.67
2,501 - 3,500 บาท
9
3.00
มากกว่า 3,500 บาท
7
2.33
รวม
300
100.00

หนา

ตารางที่ 4.15 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน
286
ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสีย
จํานวน
ร้อยละ
ครอบครัวต่อเดือน

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ตารางที่ 4.15 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
ค่าเลี้ยงดูบบทความวิ
ุตร/ส่งเสียจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
จํานวนมวิชาการระดับร้ชาติ
อยละ
ครอบครัวต่อเดือนการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

หนา

บริ121
ษัท NN&KY จํากั40.33
ด
ต่ํากว่า 1,000 บาทกรณีศึกษา“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
1,001 - 2,000 บาท
แนวทางการศึเพื
ก95
ษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อ31.67
นประเทศไทย
ของโรงเรียนบา57
นโปงน้ํารอน ตํา19.00
บลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2,001 - 3,000 บาท
โดย พศวัต สุขสบาย
มากกว่า 3,000 บาท
แนวทางในการพั27ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เ9.00
ห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รวม
300มหาวิทยาลัยราชภั
100.00
ฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ตารางที่ 4.16 จํานวนและร้
อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อเดือน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่ของธุ
อ รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เดือน
โดยจํบัาลนวน
ลังก สันทัด ร้อยละ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ต่ํากว่า 500 บาทบริษัท XYZ จํา134
44.67
กัด
501 - 1,000 บาท โดย วัช96รพล วงศจันทร32.00
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
1,001 - 1,500 บาท
48
16.00
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
นันท ทิวาราตรีว4.00
ิทย
1,501 - 2,000 บาท โดย ถิร12
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
2,001 - 2,500 บาท
5
1.67
จังหวัดจันทบุรี
รักษ
มากกว่า 2,500 บาท โดย ชวนพบ
5 เอี่ยวสานุ1.67
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
รวม
300
100.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 4.17 จํานวนและร้อโดยยละของผู
จําแนกตามรายจ่ายค่าของกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม
แสงจิตต ้ตไตอบแบบสอบถาม
แสง
ต่อเดือน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ค่ากิจกรรมทางศาสนา โดย อุบล ไมพุม
จํานวน
ร้อยละ
และงานสังคมต่อเดืการสื
อน ่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร

โดย อั132
ญชลี เยาวราช 44.00
ต่ํากว่า 500 บาท
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
501 - 1,000 บาทการทํานาอินทรี89
29.67
ยแบบดั้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
1,001 - 1,500 บาท
66
22.00
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1,501 - 2,000 บาท
8
2.67
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
2,001 - 2,500 บาท โดย ธัน5ย ชัยทร
1.67
การวิเคราะหท300
างการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
รวม
100.00
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ตารางที่ 4.18 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าโทรศัพท์ต่อเดือน
ค่าโทรศัพท์
จํานวน
ร้อยละ
ต่ํากว่า 500 บาท
263
87.67
501 - 1,000 บาท
19
6.33
1,001 - 1,500 บาท
10
3.33
มากกว่า 1,500 บาท
8
2.67
รวม
300
100.00

ตารางที่ 4.19 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวน
ร้อยละ
287
ต่ํากว่า 500 บาท
105
35.00

1,001 - 1,500 บาท
10
3.33
มากกว่า 1,500 บาท
8
2.67
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
100.00
และงานประชุมวิชาการระดับรวม
ชาติ มหาวิทยาลัยราชภั300
ฎกลุ่มศรี
อยุธยา
ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ตารางที่ 4.19 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่อเดือน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บทความวิ
จํานวน
ร้อยละายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ต่ํากว่า 500 บาท
105
35.00
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณี
บริษัท26.00
จํากัด
501 - 1,000 บาท
78ศึกษา“การพั
การพัNN&KY
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
1,001 - 1,500 บาท
77
25.67
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มากกว่า 1,500 บาท
40 ยนบานโป13.33
โดย พศวัต สุขสบาย
รวม
300
100.00
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค

หนา

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560

มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สรุป อธิบายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
1. สรุป
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดย บัลลังก สันทัด
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วการปรั
ไปของผู
่มตัและ
วอย่VRPTW
างซึ่งเป็มาประยุ
นชาวบ้
11-12 ตํา บลม่ว งเตี้ย
บปรุ้ ตงเสอบแบบสอบถามกลุ
นทางการขนสงโดยใช TSP
กตใาชนหมู
กรณี่ทศึกี่ ษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองจํานวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55
โดย วัชรพล
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสแล้
ว มีกวงศ
ารศึจันกทรษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเป็นชาวอ่างทองโดยกําเนิด อาชีพ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
หลักคือเกษตรกร และอาชีพรองคื
อรับจ้ากรณี
งทั่วศไป
ยานยนต
ึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
1.2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายโดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
ดสินาใจของผู
ีตอผลิ
ตภัณ่ทฑี่ 11-12
จากตนกกของธุ
ชุมชน
ผลการศึกษาข้อมูลด้านรายได้
และค่าใช้
จ่าย โดยสํ
รวจกลุซ่มื้อตัทีว่มอย่
างหมู
ตําบลม่รกิวจงเตี
้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ในด้านรายได้พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ในด้าน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํ
านวนนํา298
คน หคิารจั
ดเป็ดนการเศรษฐกิ
ร้อยละ 99.33
ยอยู่ในบ้านของตนเอง
การศึกษาบทบาทผู
ในการบริ
จชุมชนอาศั
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา ในด้านรายจ่าย
ของคนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายจ่ายที
่คิดดเป็
นจํานวนเงิ
จังหวั
พระนครศรี
อยุธน
ยามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือค่าอาหารและค่าเช่าบ้านอยู่ในเกณฑ์น้อย
โดย20
แสงจิ
ตต ไตแสงขั้นต่ํารองลงมาคือรายจ่ายในการซื้อของใช้จําเป็น, ค่าน้ํา-ค่าไฟ, ค่า
ของรายได้
กว่า 2,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
รักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครั
ว คิดเป็นจํานวนเงินอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน
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หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ํา และอันดับสุดท้ายเป็นรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน
การสื่อพสารทางการตลาดที
ลตอความตองการซื้อสินคา ในรงาคม,
นคาปลี
: กรณีศเึกบ็ษา
ร้อยละ 5 ของรายได้ขั้นต่ํา คือค่าโทรศั
ท์, ค่าใช้จ่ายในกิ่มจีผกรรมทางศาสนาและงานสั
ค่ากของใช้
ดเตล็ด, และค่าใช้จ่าย
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
โดย อัญชลี เยาวราช
ตารางสรุปข้อมูลรายจ่ายต่อเดือนของครั
วเรือทางเศรษฐศาสตร
น ดังนี้
การวิเคราะห
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
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มเกษตรกรรมธรรมชาติ
รายจ่าย
จํานวนเงิ
น/ต่อเดือน ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ค่าเช่าบ้าน/หอพัก
โดย โสภิตตา ประพฤทธิน้พองษยกว่า 2,000 บาท
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุบาท
สติ กรุงเทพมหานคร
ค่าอาหารต่อเดือน
น้อยกว่
า 2,000
โดย ธันย ชัยทร

ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน
น้อยกว่า 1,000 บาท
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน
น้อยกว่า 1,000 บาท
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน
น้อยกว่า 1,000 บาท
ค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน
น้อยกว่า 1,000 บาท
ค่ากิจกรรมทางศาสนาและงานสังคมต่อเดือน
น้อยกว่า 500 บาท
ค่าโทรศัพท์
น้อยกว่า 500 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
น้อยกว่า 500 บาท
ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อเดือน
น้อยกว่า 500 บาท
1.3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน
ผลการศึกษาข้อมูลรูปแบบและพฤติกรรมการออม ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างหมู่ที่ 11-12 ตําบลม่วง
เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ส่วนใหญ่มีการออมเงินจากรายได้คงเหลือในรูปแบบการฝาก
เงินในบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สอดคล้องกับการที่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม พบว่าส่วนใหญ่288
มีจํานวนเงินออมในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 20,000- 50,000
บาทคิดเป็นร้อยละ 16.67- 27.78 ของรายได้

ค่ากิน้จํา-ค่
กรรมทางศาสนาและงานสั
งคมต่อเดือน
าไฟต่อเดือน
น้น้ออยกว่
บาท
ยกว่าา1,000
500 บาท
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จกรรมทางศาสนาและงานสั
งคมต่อเดือน
พท์
น้อยกว่า 500 บาท
วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
โทรศั
พท์่นๆ
น้อยกว่า การประชุ
500 บาทมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
ค่าใช้
จ่ายอื
และงานประชุมวิชาการระดัทบยาลั
ชาติ มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
ค่าใช้
จ่ายอืเบ็่นดๆเตล็ดต่อเดือน และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิ
ของใช้
น้อยกว่ยาราชภั
500 บาท
......................................................................................................................................................................................................................................................
1.3 ข้เบ็อมูดลเตล็
รูปดแบบการออมของครั
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1.3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน
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เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ส่วนใหญ่มีการออมเงินจากรายได้คงเหลือในรูปแบบการฝาก
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บกสินารเกษตร
คมาีจในล็
อคจา(ธกส.)
ยนสิออมในรอบปี
นคาประเภทช็
: อยู่ ส่ร่วะหว่
เกษตรกร
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ก่อรรมการออม
พบว่าส่วนใหญ่
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ยละ
16.6727.78
ของรายได้
เกษตรกร ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม
าส่วนใหญ่
ํานวนเงินตออมในรอบปี
“การพั
การพัฒพบว่
นางานวิ
จัยมีจและนวั
กรรม ที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 20,000- 50,000
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
2.
อภิ
ป
รายผล
บาทคิดเป็นร้อยละ 16.6727.78เพืกของรายได้
แนวทางการศึ
ษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
2. อภิปรายผล
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ต สุขสบาย
ครัวเรือนส่วแนวทางในการพั
นใหญ่โดย
มีรพศวั
ายได้
มากกว่า หนึ่งช่องทาง
คือจากอาชีพหลักและอาชีพรอง ช่วยให้รายได้ต่อเดือน
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และเกิ
การรมการออมเมื
่อมีเงิมนพระเกี
อครั
นในภาคเกษตรที
มสิริรําไพพรรณ
ยรติ
ฯ (อาคาร
( วเรือํอ
เพื่อการจัดดพฤติ
จําณหนหอประชุ
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตํเหลื
าบลมาบไพ
า36)เภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุ่มรีรี ายได้ไม่แน่นอนก็เกิดการออม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ไม่สม่ําเสมอ มากบ้างน้อยบ้าโดย
งในแต่
ละครั้งสอดคล้
องกับงานวิจัยของชลกนก โฆษิตคณิน, ธีระพล มลิวัลย์ และชนิดาภา ดี
จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล
่อสารแบบปากตดอและเก็
ปากอิเล็บกออมเงิ
ทรอนิกสน(eWOM)
สุขอนันต์ (2559) ที่ศกรอบแนวคิ
ึกษาพฤติกดการสื
รรมการประหยั
ตามหลักกับปรัผลประกอบการ
ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ชุมชนตลาดเก่าสีชมพู ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พบว่ารายได้ต่อเดือนส่งผลให้การออมเปลี่ยนแปลงไปใน
โดย บัลลังก สันทัด
ทางบวก และค่าใช้จ่าการปรั
ยต่อเดืบปรุ
อนส่
การออมเปลี
่ยนแปลงไปในทางลบ
กดา
โควหกุล(2559) ศึกษาการจัดการ
งเสงนผลให้
ทางการขนส
งโดยใช TSP
และ VRPTW มาประยุกและมุ
ตใช กรณี
ศึกษา
การเงินส่วนบุคคลที่มีผบริลต่
พฤติจํการรมการออมของประชากรในเขตกรุ
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อ น ทั้ ง นี้ อ าจมีบสิคนวามแตกต่
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
จ.นครปฐม และ จ.อ่างทอง มีโดย
ความคล้
งกันวในลั
ถิรนันทายคลึ
ทิวาราตรี
ิทย กษณะของพื้นที่ที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร
3. ข้อเสนอแนะ พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังมหวัชนพิ
ดจันทบุ
รี
3.1 ควรให้คนในชุ
จารณาการลดรายจ่
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นําไปขายเพิ่มรายได้หากมากปริมาณมากเกิ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
3.2 ควรส่งเสริมจัให้งหวัปดระชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินในเบื้องต้น อาทิ การจดบันทึกรายรับพระนครศรีอยุธยา
รายจ่าย หรือบัญชีโดย
ครัวแสงจิ
เรือนตตซึ่งไตจะทํ
แสงาให้ตระหนักถึงความสําคัญของการลดรายจ่าย อันเป็นหนทางที่จะทําให้มี
รายได้คงเหลืสรรพสามิ
อ ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
บลกไม
พุม
3.3 ควรส่งเสริมให้ครัวโดย
เรืออุนมี
ารออมบนรากฐานของเศรษฐกิ
จพอเพียงเพื่อสร้างมั่นคงให้กับครอบครัว และเป็น
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
อ
งการซื
อ
้
สิ
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ในร
านคาปลีก: กรณีศึกษา
แบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
เอกสารอ้างอิง การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
้งเดิมดของกลุ
าบลทมอ
อําเภอปราสาท ดและเก็บออมเงินตามหลัก
ชลกนก โฆษิตคณิน, ธีการทํ
ระพลานาอิ
มลินวทรีัลยย์แบบดั
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at concentration of 2 mg/disc showed antibacterial activity of the ethanolic extract against
สุรินทร ATCC 25923, B. cereus TISTR 687 and B.subtilis TISTR 008 with the
V. parahaemolyticus,จังหวั
S. ดaureus
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
diameter of inhibition
zone of 13.83±0.76, 13.66±0.28, 11.50±0.50, 9.16±0.28 mm, respectively.
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
However, ethanolic extractโดยcould
ธันย ชัnot
ยทร inhibit the growth of E. coli ATCC 25922 and S. Enteritidis ATCC

13076. The minimum
concentrations
(MICs)ในจัofงหวัthe
extract
determined by agar dilution
การวิinhibitory
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุนทําสวนสละ
ดจันทบุ
รี
method showed that the MICs
of
the
extract
against
all
tested
bacteria
varied
from 1,250-5,000 μg/ml.
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
The ethanolic extract exhibited the highest inhibition against V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC
25923 and B. cereus TISTR 687.
Keywords : Lawsonia inermis L. Leaves, ethanolic extract, antimicrobial activity

บทนํา

โรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) เป็นโรคที่เกิดจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค สารพิษที่สร้าง
จากเชื้อก่อโรค หรือสารพิษจากสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เชื้อก่อโรค เช่น โลหะหนัก เป็นต้น โรคอาหารเป็นพิษพบได้ทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Steiner, 2013; Joob &
Wiwanitkit,2015) แบคทีเรียที่มักปนเปื้อนในอาหารและทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ Listeria monocytogenes,
Salmonella Typhimurium, Escherichia coli O157:H, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus
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S. aureus (Jeyaseelan et al., 2012) สารสกัดเอทานอลจากเมล็ดมีฤทธิ์ในการยับยั้ง P. aeruginosa (Habbal et
โดย วัชรพล วงศจันทร
al., 2011) และสารสกัดเอทานอลจากใบมี
ฤทธิ์ในการยับยั้ง P. aeruginosa, B. subtilis, E. coli และ S. aureus
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
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วัน กรองสารละลายด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอากากออก และกรองต่อด้วยกระดาษ Whatman No.1
จากนั้นนําสารละลาย
o
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ไประเหยตัวทําละลายด้วยเครื่อง rotary-vacuum evaporater ที่อุณหภูมิ 32 C ความดัน 56 mbar จะได้สารสกัดที่มี
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ลักษณะเหนียวหนืด และคํานวณ %yield ตามสูตรด้านล่าง ทําการเก็บสารสกัดที่อุณหภูมิ 4 oC เพื่อใช้ในการทดลอง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนต่อไป
โดย ธันย ชัยทร
างการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
%yield = น้ําหนักตัวการวิ
อย่าเคราะห
งหลั
งทระเหยตั
วทําละลาย x 100
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
น้ําหนักของตัวอย่างเริ่มต้น

การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เบื้องต้นของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งด้วยวิธี disc diffusion (Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI), 2012)
ทําการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทดสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (NA) (NA + 1% NaCl ใช้สําหรับการ
เลี้ยงเชื้อ V. parahaemolyticus) บ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง เขี่ยโคโลนีของแบคทีเรียทดสอบ
ประมาณ 5-7 โคโลนี ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton broth (MHB) (MHB + 1% NaCl ใช้สําหรับการเลี้ยง
เชื้อV. parahaemolyticus) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง ปรับความขุ่นของเชื้อ
ทดสอบด้วย 0.85% NaCl ให้มีความขุ่นเท่ากับ McFarland Standard No. 0.5 ซึ่งมีเชื้อประมาณ 1.5x108 CFU/
มิลลิลิตร
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......................................................................................................................................................................................................................................................

(ตมอาตร
) 2 มิลลิลิตร จะได้สารสกัดความเข้มข้นสุดท้าย
ละลายสารสกัดจํานวน 0.2 กรัมใน PROCEEDINGS
100%สารบั
DMSOญ ปริ
100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แล้วกรองสารละลายด้
วยมวิMillipore
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ชาการระดับชาติวิจfilter
ัยรําไพพรรณีขนาดรู
ครั้งที่ 11 กรอง 0.45 ไมโครเมตร เพื่อทําให้ปราศ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
จากเชื้อ จากนั้นหยดสารสกัดลงบนดิ
สก์ขมวินาดเส้
ผ่ามหาวิ
นศูนทยาลัย์กยราชภั
ลางฏกลุ6มศรีมิอยุลธยาลิเครัมตร
และงานประชุ
ชาการระดัน
บชาติ
้งที่ 8 ดิสก์ละ 20 ไมโครลิตร จํานวน 2 ดิสก์
ซึ่งจะได้ความเข้มข้น 2การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
มิลลิกรัม/ดิสก์ ทิ้งไว้ที่อุณหภู
งประมาณ
นาที และใช้
ไม้:พันสําลีปราศจากเชื้อจุ่มเชื้อที่
บสิมนิหคา้อในล็
อคจาย สิน15
คาประเภทช็
อคโกแลต
เตรียมไว้แล้วป้ายลงบนผิกรณี
วหน้ศึกาษาอาหารเลี
้ยงเชื้อจําMueller-Hinton
agar (MHA) (MHA + 1% NaCl ใช้สําหรับเลี้ยงเชื้อ
บริษัท NN&KY
กัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
ตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
V. parahaemolyticus) ให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้ผิวหน้าอาหารแห้งประมาณ 3-5 นาที วางแผ่นดิสก์ที่บรรจุสารสกัดที่เตรียมไว้
องทางการจั
ดจําหนายน้มํา/ดิ
พริสกก์เห็)4.0”
ดซึนางฟ
ป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ดิสก์ยาปฏิชีวนะเตตร้าซัแนวทางการศึ
ยคลิน (tetracycline)
(30
ไมโครกรั
่งเป็านแปรรู
positive
control และดิสก์บรรจุ DMSO
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
o
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ซึ่งเป็นโดย
negative
พศวัต สุขcontrol
สบาย ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ นําจานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 C
เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมงแนวทางในการพั
อ่านผลโดยวัฒดนาผลิ
เส้นผ่ตวัภัานณนศู
กธัลางของ
zone บับนริโทึภคกผลในหน่วยมิลลิเมตร (ทําการ
ห็-ย์ด20นางฟ
าแปรรู
ตามความตองการของผู
ที่ ฑ19เน
นวาคม
2560ปinhibition
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทดลอง 3 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ MIC) ของสารสกัด
การหาค่าความเข้มข้นต่กรอบแนวคิ
ําสุดที่สามารถยั
บยั้งเชื้อ (Minimal
inhibitory
concentration,
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เอทานอลจากใบเทียนกิ่งด้วยวิโดย
ธี agar
บัลลังกdilution
สันทัด (ดัดแปลงจาก Cogo et al., 2010; Berahou et al., 2007)
เจือจางสารสกัการปรั
ดเอทานอลจากใบเที
ยนกิ
่งแบบสองเท่
า (two-fold
บปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช
TSP และ VRPTW
มาประยุกตdilution)
ใช กรณีศึกษาด้วย DMSO ให้มีความเข้มข้น
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ดังนี้ 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.562 และ 0.781 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากนั้นดูดสารสกัดแต่ละความ
โดย วัชรพล้ยวงศ
เข้มข้นมา 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเลี
งเชืจ้อันทร
MHA หลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 50-55oC) ปริมาตร 19 มิลลิลิตร
งกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
(MHA + 1% NaCl ใช้การปรั
สําหรับปรุ
บเลี
้ยงเชื้อ V. parahaemolyticus) ผสมให้เข้ากันแล้วเทลงในจานเพาะเชื้อจะได้ความ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เข้มข้นสุดท้ายของสารทดสอบในอาหารเลี
้อ เท่
โดย ถิรนันท ทิ้ยวงเชื
าราตรี
วิทายกับ 5,000, 2,500, 1,250, 625, 312.5, 156.25, 78.125 และ
39.062 ไมโครกรัม/มิลลิพฤติ
ลิตกรรรมการซื
ตามลํา้อดัและการตั
บ ส่วนชุดสิดนควบคุ
เดีตยภัวกัณฑนจแต่
่ยนจากการเติ
ใจของผูมซทํื้อทีาเช่
่มีตนอผลิ
ากตเนปลี
กกของธุ
รกิจชุมชน มสารสกัดเอทานอลจากใบ
จังหวัดาจัซันทบุ
เทียนกิ่งเป็นยาปฏิชีวนะเตตร้
ยคลิรี น (tetracycline) (positive control) ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายตั้งแต่ 4 – 0.0625
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ DMSO (negative control) ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 5% (เป็นความเข้นข้นสุดท้ายของ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
DMSO ในจานอาหารเลี้ยจังงเชื
ที่มีสารทดสอบ
หวัด้อพระนครศรี
อยุธยา 5,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
ทําการเจือจางเชื้อที่โดย
มีความขุ
แสงจิต่นตเท่ไตาแกัสงบ McFarland Standard No. 0.5 โดยดูดเซลล์แขวนลอยมา 100
ไมโครลิตร เติมลงใน 0.85%
NaCl
าตร โ9.9
มิลลิลิตร จะได้ปริมาณเชื้อประมาณ 1 x 106 CFU/มิลลิลิตร หยดเชื้อ
สรรพสามิ
ตใหมปริ
กับมการบริ
ภคของคนไทย
อุบล ไมตพร ุม(104 CFU/หยด) ลงบนผิวหน้าอาหาร (เชื้อละ 2 หยด) และตั้งทิ้งไว้ให้ผิวหน้า
ทดสอบแต่ละชนิด ปริมาตร 10โดยไมโครลิ
o องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การสื่อสารทางการตลาดที
อาหารแห้ง แล้วนําจานเพาะเชื
้อไปบ่มที่อุณหภู่มีผมลติ อ37ความต
C เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง อ่านผลค่า MIC ซึ่งค่า MIC คือความ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
เข้มข้นต่ําสุดของสารสกัดที่ไม่พโดย
บการเจริ
ญของเชื้อทดสอบบนจานเพาะเชื้อ (ทําการทดลอง 3 ครั้ง)
อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ผลการวิจัย
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร ยนกิ่ง
การเตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบเที
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษ่งไประเหยตัวทําละลายออกจนหมด จะได้สารสกัดลักษณะเหนียว
หลังจากนําสารสกัดเอทานอลจากใบเที
ยนกิ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
หนืด สีดํา จํานวน 31.05 กรัม โดย
มีค่าธัน%yield
เท่ากับ 7.76
ย ชัยทร

นของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลการวิ
ินทรีเคราะห
ย์เบื้อทงต้างการเงิ
นด้วยวิ
ธี disc diffusion
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
จากการนําสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งมาทดสอบฤทธิ์ในการยับ ยั้งแบคทีเรี ยก่อโรคบางชนิด ได้แ ก่
E. coli ATCC 25922, S. Enteritidis ATCC 13076, V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923, B. cereus
TISTR 687 และ B. subtilis TISTR 008 ด้วยวิธี disc diffusion ให้ผลดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบ
เทียนกิ่ง (2 มิลลิกรัม/ดิสก์) สามารถยับยั้งการเจริญของ V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923, B. cereus
TISTR 687 และ B. subtilis TISTR 008 โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone อยู่ในช่วง 9.16±0.2813.83±0.76 มิลลิเมตร ซึ่งลักษณะของ inhibition zone แสดงดังภาพที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม สารสกัดเอทานอลจากใบ
เทียนกิ่งไม่สามารถยับยั้ง E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ได้ และพบว่าขนาด inhibition
zone ของยาเตตร้าซัยคลิน (ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม/ดิสก์) ต่อเชื้อทดสอบทุกชนิด อยู่ในช่วง 25.00±0.0030.66±0.57 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าดิสก์ที่บรรจุ DMSO (negative control) ไม่เกิด inhibition zone
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 1 ขนาด inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบเที
ยนกิ่งต่อแบคทีเรียทดสอบ
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

แบคทีเรียทดสอบ

ขนาดเส้
นผ่านศูนย์จกพระนางเจ
ลาง inhibition
zone
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณี ครบ
113 ป (มิลลิเมตร)±SD
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
สารทดสอบ

ยาเตตร้าซัยคลิน

หนา

DMSO

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ลิกษรััทม/ดิ
สก์) จํากัด (30 ไมโครกรัม/ดิสก์)
(20 ไมโครลิตร/ดิสก์)
กรณีศ(2
ึกษามิลบริ
NN&KY
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
ต
กรรม
E. coli ATCC 25922
NZ
25.00±0.00
NZ
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กNZ
ษาเพิ
องทางการจั
ดจําหน25.00±0.00
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
S. Enteritidis ATCC 13076
NZ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
V. parahaemolyticus
13.83±0.76
23.66±0.57
NZ
โดย
พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
า27.33±0.57
แปรรู
S. aureus ATCC 25923
13.66±0.28
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค NZ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
B. cereus TISTR 687
NZ
โดย11.5±0.5
จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 22.00±0.00
กรอบแนวคิ
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิ30.66±0.57
เล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการNZ
B. subtilis TISTR 008
9.16±0.28
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
หมายเหตุ: NZ หมายถึง ไม่มี inhibition zone โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู
A
B ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ใบเทียนกิ่ง
ใบเทียนกิ่ง
ใบเที
ย
นกิ
ง
่
ใบเทียนกิ่ง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยาเตตร้าซัยคลิน
โดย แสงจิตต ไตแสง
ยาเตตร้าซัยคลิน
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
DMSO
DMSO
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
C
D ใบเทียนกิ่ง
นกิ่ง
ใบเทียนกิ่ง จังหวัใบเที
ดสุรินยทร
ใบเทียนกิ่ง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

ยาเตตร้าซัยคลิน การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทํยาเตตร้
ยคลิงหวั
น ดจันทบุรี
าสวนสละาซัในจั
DMSO
DMSO
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 1 ลักษณะ inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง (2 มิลลิกรัม/ดิสก์) ต่อ V. parahaemolyticus
(A), S. aureus ATCC 25923 (B), B. cereus TISTR 687 (C) และ B. subtilis TISTR 008 (D)
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สารบัญ (ตอ)
การหาค่า MIC ด้วยวิธี agar dilution PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
วิชาการระดัาบชาติ
วิจัยรํต่าไพพรรณี
้งที่ 11 ATCC 25922, S. Enteritidis ATCC
เมื่อนําสารสกัดเอทานอลจากใบเที
ยการประชุ
นกิ่ง มมาหาค่
MIC
อ E. ครัcoli
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดั
บชาติ มหาวิ
ทยาลัยราชภั
กลุมศรีอยุธยาTISTR
ครั้งที่ 8 687 และ B. subtilis TISTR 008 ด้วย
13076, V. parahaemolyticus,และงานประชุ
S. aureus
ATCC
25923,
B.ฏcereus
วิธี agar dilution แสดงผลดั
งตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าค่บาสินMIC
อแบคที
ยทดสอบอยู
่ในช่ว: ง 1,250-5,000 ไมโครกรัม/
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็ต่อคจ
าย สินคเรีาประเภทช็
อคโกแลต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
มิลลิลิตร ซึ่ง V. parahaemolyticus,
S. ฒ
aureus
ATCC
B. cereus TISTR 687 มีความไวต่อสารสกัดมาก
“การพั
การพั
นางานวิ
จัย25923
และนวัและตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
ที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 1,250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร รองลงมาคือ B. subtilis TISTR 008 มีค่า MIC เท่ากับ 2,500
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วของโรงเรี
น E. coli
ATCC
25922
และ
S.
Enteritidis
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอATCC
น จังหวัด13076
จันทบุรี มีความไวต่อสารสกัดน้อยที่สุด
โดยมีค่า MIC เท่ากับ 5,000 ไมโครกรั
ลิลิตร ส่วนค่า MIC ของยาเตตร้าซัยคลิน (positive control) ต่อแบคทีเรีย
โดย พศวัตม/มิ
สุขลสบาย
ฒนาผลิตวัภันมณที่ /มิ
ฑ19เห็ล-ด20ลินางฟ
องการของผู
บริโภค กชนิดสามารถเจริญได้ปกติ
ทดสอบทั้งหมด อยู่ในช่แนวทางในการพั
วง 0.125-2 ไมโครกรั
ลธันิตวาคม
ราแปรรู
นอกจากนี
้ยังพบว่
าเชื้อทดสอบทุ
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
บนอาหารเลี้ยงเชื้อมี DMSO ความเข้มข้มหาวิ
น 5%
ทยาลัย(negative
ราชภัฏรําไพพรรณีcontrol)
จังหวัดจันทบุรี

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ตารางที่ 2 ค่า MIC ของสารสกั
ยนกิ่งต่อแบคทีเรียทดสอบ
ของธุรกิจดคเอทานอลจากใบเที
าปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังก สันทัด
แบคทีเรีโดย
ยทดสอบ
ค่า MIC (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช
TSP
และ
VRPTW มาประยุกตใช กรณี
ศึกษา าซัยคลิน
สารสกัดเอทานอลจาก
ยาเตตร้
บริษัท XYZ จํากัด
ใบเทียนกิ่ง
โดย วัชรพล วงศจันทร
E. coli ATCC
5,000
2
การปรับ25922
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนตATCC
กรณีศ13076
ึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 5,000
S. Enteritidis
2
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
V. parahaemolyticus
1,250
0.5
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
S. aureus
1,250
0.125
จังหวัATCC
ดจันทบุ25923
รี
B. cereus TISTR
1,250
2
โดย 687
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึTISTR
กษาบทบาทผู
B. subtilis
008 นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
2,500จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา2
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรุปและอภิปรายผลการวิ
ั ใหมกับการบริโภคของคนไทย
สรรพสามิจตย
โดย อุบลยไม
สารสกัดเอทานอลจากใบเที
นกิพ่งุมความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ดิสก์ สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 4 ชนิด
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ลตอความต
องการซื
สินคา ในรTISTR
านคาปลี008
ก: กรณีและ
ศึกษาV. parahaemolyticus โดย
ได้แก่ S. aureus ATCC 25923, B. cereus่มีผTISTR
687,
B. ้อsubtilis
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
มีขนาด inhibition zone
เท่าโดย
กับอั13.66±0.28,
11.50±0.50, 9.16±0.28 และ 13.83±0.76 มิลลิเมตร ตามลําดับ
ญชลี เยาวราช
อย่างไรก็ตาม พบว่าสารสกั
สามารถยั
บยั้งการเจริ
ญของ
และ S. Enteritidis ATCC 13076
การวิดเไม่
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอิE.นทรีcoli
ยดวยวิATCC
ธปี ลูกขา25922
วตนเดี่ยวและ
เมื่อนําสารสกัดเอทานอลจากใบเที
่งมาหาค่
า MICมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ด้วยวิธี agar dilution
าเชื้อ V. parahaemolyticus,
การทํานาอินทรียยนกิ
แบบดั
้งเดิม ของกลุ
ตําบลทมอพบว่
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus TISTR 687 มีความไวต่อสารสกัดมากที่สุดโดยมีค่า MIC เท่ากับ 1,250
ตา ประพฤทธิ
พงษ008 มีค่า MIC เท่ากับ 2,500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วน E. coli
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร รองลงมาคืโดยอ โสภิ
B. ตsubtilis
TISTR
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ATCC 25922 และ S. Enteritidis
ATCC 13076 ดื้อต่อสารสกัดมากที่สุด มีค่า MIC เท่ากับ 5,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
โดย ธันย ชัยทร

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพต้านจุลินทรีย์จากการทดสอบด้วยวิธี disc diffusion และ agar dilution โดย
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของขนาด
inhibition
zone กับค่า MIC พบว่า ให้ผลสอดคล้องกัน คือ ขนาด inhibition
โดย ดวงรั
ตน สวัสดิ์มงคล
zone ใกล้เคียงกัน (11.5-13.83 มิลลิเมตร) มีค่า MIC เท่ากัน (1,250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ส่วนขนาด inhibition zone
ต่ําหรือไม่เกิด inhibition zone มีค่า MIC สูง (2,500-5,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับรายงานวิจัยที่ผ่านมา (Jeyaseelan et al., 2012; Nagarajan et al., 2013;
Sudharameshwari & Radhika, 2007; Khalaphallah & Soliman, 2014) ที่พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง
มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ E. coli, B. subtilis, B. cereus และ S. aureus การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า สารสกัดเอทานอล
จากใบเทียนกิ่งสามารถยับยั้ง V. parahaemolyticus รายงานก่อนหน้านี้พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งยัง
สามารถยับยั้ง P. aeruginosa (Habbal et al., 2011) และสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อยีสต์และรา ได้แก่
Candida albican ATCC 7596, Saccharomyces cerevisiae, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton
verrucosum และ Trichophyton violaceum (Suleiman & Mohamed, 2014) มีการศึกษาพบว่า สารสกัดชนิดอื่น
จากใบเทียนกิ่ง ได้แก่ สารสกัดเมทานอล สารสกัดคลอโรฟอร์ม สารสกัดอะซิโตน และสารสกัดน้ํา สามารถยับยั้งการ
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สารบัญ (ตอ)

เจริญของ S. aureus, B. subtilis, E. coli, S. Typhi, Klebseilla,
S. epidermidis และ Shigella ได้ (Gull et al.,
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
ัยรําย
ไพพรรณี
ครั้งที่ 11 ด
2013) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสารสกัดจากใบเที
ยนกิ่งมีฤทธิ์ยับยั้งบจุชาติ
ลินวิจทรี
์ได้หลายชนิ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติ
ทยาลัยราชภั
อยุธยา ครั้งที่ 8
สาเหตุที่สารสกัดเอทานอลจากใบเที
ยนกิ่งสามารถยั
บยัมหาวิ
้งแบคที
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มีชื่อสามัญว่า Sea grapes หรือ Green caviar เนื่องจากเป็นสาหร่าย
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ทะเลสีเขียว มีลักษณะเป็นเม็ดกลมใสและเป็โดย
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ทร

คุณค่าทางอาหารสูง สามารถนํามารับประทานสดเหมือนผักสด และสามารถนํามาปรุงอาหารเหมือนไข่ปลาคาร์เวียร์ สาหร่าย
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ชนิ ด นี้ อุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ วิโดย
ต ามิดวงรั
น บีตน2 สวัวิ ตสดิามิ
น อี และวิ ต ามิ น ซี รวมทั้ ง มี แ ร่ ธ าตุ ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ไอโอดี น
์มงคล
ฟอสฟอรัส สังกะสี แคลเซียม แมกนีเซียมเหล็ก แมงกานีส และโคบอลต์ มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่หลายตําแหน่งใน
ปริมาณสูง เป็นแหล่งที่ดีของกรดอะมิโนจําเป็น รวมทั้งเป็นแหล่งของสารพฤกษเคมีพวกสารประกอบฟีนอลิกที่มีสมบัติต้าน
อนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรค เช่น โรคหัวใจล้มเหลวการเกิดเนื้องอก และโรคมะเร็ง (Ratana-arporn&Chirapart,
2006; Trono&Toma, 1993; นิสราภรณ์ ภักดีพันธ์, 2554)สาหร่ายพวงองุ่นเป็น 1 ใน 4 ชนิดของสาหร่ายทะเล ที่กรม
ประมงส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงเพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเป็นชนิดสาหร่ายที่นิยมบริโภค สามารถทําการเพาะเลี้ยงได้
ง่ายและมีลู่ทางการขยายสู่ตลาด โดยการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายทะเลในประเทศ จะช่วยลดการนําเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้ผลผลิตสาหร่ายทะเลที่มีคุณภาพสดสะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค (สํานักวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง, 2552) ในขณะที่การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จนใน
ปัจจุบันมีผลผลิตที่สามารถจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ และมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาด แต่พบปัญหาว่าสาหร่ายพวงองุ่น
มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 10-12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง เนื่องจากยังคงมีกระบวนการหายใจ มีสภาวะเครียดทาง
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impregnation) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปรัมหาวิ
บปรุ
งคุณภาพด้านการกระจายตัวและการฟอร์นมทบุฟิลรี ์มให้มีลักษณะหนา จึงช่วยเพิ่ม
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
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รมงคล อย่างไรก็ตามความรุนแรงของการใช้สภาวะสุญญากาศก็เป็นปัจจัย
ประสิทธิภาพการเคลือบให้ดีขึ้น (Vargas et al.,เชีย2009)
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
สําคัญที่ต้องคํานึงถึงต่อความเหมาะสมสํ
าหรับอาหารแต่
ละชนิด (Fito, 1995) หากใช้สภาวะที่รุนแรงเกินไปอาจมีผลต่อ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
คุณภาพผลิตภัณฑ์บางประการได้ โดย
โดยเฉพาะกรณี
บัลลังก สันทัดสาหร่ายพวงองุ่นมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นเม็ดกลมที่มีของเหลวภายใน
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โดย วัชรพล วงศจันทร
การเคลือบ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื
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การสูญเสียน้ําหนักของสาหร่ายพวงองุ่นระหว่างการเก็บรักษา
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิ
ัย อยุธยา
จังหวัดจพระนครศรี
แสงจิตต2ไตเดืแอสงน จากฟาร์มในจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกสาหร่ายพวงองุ่นที่มีลักษณะปรากฏ
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ออกจากส่วนเจล และหั่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ 1×1×1 เซนติเมตร นําเนื้อเจลมาล้างน้ําสะอาด 2 ครั้ง และล้างผ่านน้ําอุ่น
รินทร
อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซีจัยงหวั
ส2ดสุครั
้ง ทําให้เย็นทันทีโดยแช่ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที แล้ว
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
สะเด็ดน้ําโดยวางบนตะแกรง นํามาบดให้ขนาดชิ้นเล็กลงด้วยเครื่องบดอาหารเป็นเวลา 30 วินาที และนําไปบดต่อด้วยเครื่อง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ปั่นผสมโฮโมจิไนเซอร์เป็นเวลา 2 โดยนาที
ให้ได้เจลที่ละเอียดและเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น แยกเอาส่วนกากที่มีลักษณะเป็น
ธันยเพืชั่อยทร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เส้นออกด้วยการกรองผ่านตะแกรงสแตนเลสขนาด
50 เมช นําเจลที่ได้มาเติมกรดซิตริกร้อยละ 0.5โดยจะได้สารเคลือบที่มีพี
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
เอชเท่ากับ 2.8±0.1 (ดัดแปลงจากวิ
อง ตMartínez-Romero
et al., 2013; Navarro et al., 2011)
โดยธีขดวงรั
น สวัสดิ์มงคล
ในงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลของเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นระหว่างการ
เก็บรักษา โดยแปรเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ 4 ระดับดังนี้ 0 1 3 และ 5 นาที กําหนดใช้ความดัน 500 มิลลิบาร์
แล้วแช่ต่อที่สภาวะบรรยากาศเป็นเวลา 4 นาที (ดัดแปลงจาก วิธีของ Derossi et al., 2011) สําหรับการเคลือบสาหร่ายพวง
องุ่นด้วยเจลว่านหางจระเข้ภายใต้สภาวะสุญญากาศดําเนินการได้โดยแช่สาหร่ายพวงองุ่นลงในสารเคลือบที่เตรียมไว้ภายใต้
สภาวะสุญญากาศ ในการเคลือบแต่ละครั้งกําหนดใช้ปริมาตรสารเคลือบ 150 มิลลิลิตร ใช้สาหร่ายพวงองุ่นน้ําหนัก 30 กรัม
โดยบรรจุในขวดรูปชมพู่ ปิดขวดรูปชมพู่ด้วยจุกยางให้เป็นระบบปิดและเชื่อมต่อกับปั๊มสุญญากาศ และแช่ในสารเคลือบตาม
เวลาที่กําหนด เมื่อครบเวลานําไปแช่ต่อที่สภาวะบรรยากาศเป็นเวลา 4 นาที แล้วนําสาหร่ายวางเรียงบนตะแกรงเป็นเวลา
5 นาที (ดัดแปลงจาก วิธีของ Vargas et al., 2009)นําสาหร่ายพวงองุ่น มาบรรจุในถุงพลาสติกชนิด Nylon/LDPE ขนาด 7x11
เซนติเมตร โดยกําหนดปริมาณสาหร่ายพวงองุ่นถุงละประมาณ 30 กรัม ปิดผนึกสนิทและเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4±2
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน สุ่มตัวอย่างสาหร่ายพวงองุ่นที่เก็บรักษาเป็นเวลา 0 5 10 และ 15 วัน มาวิเคราะห์ค่าสีและ
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้งที่ 8าหรับการวิเคราะห์ค่าการสูญเสีย
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b*สํ
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วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดย(ANOVA)
โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD ทําการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะห์ผล
แนวทางการศึเพื
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ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
จากการแปรเวลาการแช่ภายใต้
สภาวะสุ
ญ่อญากาศ
ได้แก่อปากอิ
1 3เล็และ
โดยกํกัาบหนดใช้
ความดัน 500 มิลลิบาร์
กรอบแนวคิ
ดการสื
สารแบบปากต
กทรอนิ5กนาที
ส (eWOM)
ผลประกอบการ
เปรียบเทียบกับสิ่งทดลองที่ไม่ได้ผ่านการแช่
ภาวะสุญกญากาศ
(ตัวควบคุม) ได้เป็น 4 สิ่งทดลอง นําสาหร่ายพวงองุ่นที่
ของธุรกิภจคายใต้
าปลีกสประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลมาแช่
ลังก สัสนารเคลื
ทัด อบจากเจลว่านหางจระเข้ต่อในสภาวะบรรยากาศเป็นเวลา
ไม่ผ่านและผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
มาประยุกาตยพวงองุ
ใช กรณีศึก่นษา
4 นาที และนํามาเก็บรักษาเป็นเวลา 15 วัน ผลการวิเคราะห์คงโดยใช
่าสี L*TSP
a* และ
และVRPTW
b* ของสาหร่
ทุกสิ่งทดลอง แสดงดัง
บริษัท XYZ จํากัด
ตารางที่ 1 2 และ 3 ตามลําดับ วิเคราะห์ค่าสีโดย
โดยใช้
เครืวงศ
่องวัจดันสีทรและรายงานในระบบ CIE LAB พบว่าที่ระยะเวลาการเก็บรักษา
วัชรพล
เดียวกันค่าสี L* และค่าสี b* ของสาหร่
่นแต่ละสิ่อลดความผิ
่งทดลองมี
ความแตกต่างกับนสินอย่
งมีนัยสําตคัโคมไฟ
ญทางสถิติ (p<0.05)
การปรัาบยพวงองุ
ปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
คาาประเภทผลิ
กรณีศึกษา
ด ายพวงองุ่นที่ผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ
สําหรับที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 0 วันยานยนต
(หลังการเตรี
ยมขั: บริ้นต้ษนัท )XYZ
พบว่จําากัสาหร่
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
(สิ่งทดลองที่ 2 3 และ 4) เป็นเวลามากขึ้น มีแนวโน้มให้ค่าสี L* และค่าสี b* ลดลง แสดงว่า เมื่อผ่านการแช่ภายใต้สภาวะ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
สุญญากาศนานขึ้น ทําให้สาหร่ายพวงองุ
่นมีความสว่างและความเป็นสีเหลืองลดลง
จังหวัดจันทบุรี
เนื่องจากการลดลงของความดันในสภาวะสุ
โดย ชวนพบญญากาศทํ
เอี่ยวสานุรักาษให้โครงสร้างภายในเซลล์ยุบตัวลง อีกทั้งโครงสร้างเนื้อเยื่อ
บริเวณเซลล์ผิวนอกสุดของสาหร่ายพวงองุ
มีลักษณะค่
อนข้างบางมาก
เมื่อลดความดั
ลงมีผลให้ผนัองยุเซลล์
การศึก่นษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อํนาเภอพระนครศรี
ธยา มีลักษณะอ่อนตัว
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ลง อากาศในช่องว่างระหว่างเซลล์ถูกดูดออกมา และสามารถทําให้เซลล์เกิดการสูญเสียความเต่ง (Fito, 1995; Chafer et al.,
โดย แสงจิตต ไตแสง
2003; ทิพวรรณ ทองสุข, 2553) เมื่อใช้เวลาในการแช่
ภายใต้สภาวะสุญญากาศเป็นเวลานานขึ้นจึงมีโอกาสเพิ่มการสูญเสีย
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
สภาพของเซลล์ ส่งผลให้น้ําภายในเซลล์ของสาหร่
ายพวงองุ่นมีโอกาสสูญเสียความชื้นจากภายในเซลล์ได้มาก เมื่อนํามาคืนรูป
โดย อุบล ไมพุม
โดยแช่สาหร่ายพวงองุ่นในน้ํา จึงมีโอกาสดู
ดน้ํากลับได้น้อยลง ทําให้เซลล์ของสาหร่ายเรียงชิดติดกันและมีลักษณะคล้ําลงได้
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
จึงแสดงผลให้เห็นว่ามีความสว่างและความเป็
สีเหลืทองลดลง
ราน ซีพีเน
ฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
อัญชลี เยาวราช
เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาการเก็บรักโดยษานานขึ
้น 5 10 และ 15 วัน ยังคงพบแนวโน้มค่าสี L* และค่าสี b* คล้ายกัน
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอิ
นทรียดวยวิ้น
ธปี ลูค่กาขสีาวต
่ยวและาสี b* ยังคงมีแนวโน้ม
กับที่ 0 วัน กล่าวคือ สิ่งทดลองที่ผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศเป็
นเวลานานขึ
L*นเดีและค่
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ลดลงในขณะเมื่อพิจารณาค่าสี a* พบว่
าตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 15 วัน ค่าสี a* ของสาหร่ายพวงองุ่นในแต่ละสิ่ง
จังหวัดสุรินทร
ทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิโดย
ติ (p≥0.05)
สาหร่าพยพวงองุ
่นที่ไม่ผ่านและผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ
โสภิตตา ประพฤทธิ
งษ
มีคา่ สี a* ตลอดระยะเวลาการเก็บอยู่ใกลยุ
นช่วทงธก(-2.15)
ง (-2.97)
แสดงให้
เห็นว่าเขตดุ
สภาวะการแช่
ด้วยสุญญากาศไม่มีผลต่อสีเขียว
ารตลาดคถึาปลี
กของชุมชนท
าน้ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
โดยายพวงองุ
ธันย ชัยทร่นเกิดจากการมีรงควัตถุคลอโรฟิลล์ โดยคลอโรฟิลล์จะอยู่ในคลอโรพ
ของสาหร่ายพวงองุ่น โดยปกติสีเขียวของสาหร่

ลาสต์ซึ่งอยู่ใกล้กับผนังเซลล์ ในคลอโรพลาสต์
มีอทนุางการเงิ
ภาคเล็นกของการลงทุ
ๆ เรียกว่นาทํกรานา
วยลาเมลลา (Lamella)
การวิเคราะห
าสวนสละ(Grana)
ในจังหวัดจัซึน่งทบุประกอบด้
รี
ดวงรันตนและไลโปโปรตี
สวัสดิ์มงคล น (Lipoprotine) จึงค่อนข้างยึดติดแน่นกับผนังเซลล์
คลอโรฟิลล์อยู่ในลาเมลลาและรวมตัวกับลิปโดย
ิด โปรตี
ดังนั้นการใช้ความดันสุญญากาศในการเคลือบสาหร่ายซึ่งจัดเป็นการให้แรงกลกระทํากับวัตถุ อาจเป็นผลต่อความแข็งแรงของ
เซลล์ให้มีการยุบตัวลงเท่านั้น แต่ไม่เกิดการสูญเสียสภาพโครงสร้างของรงควัตถุคลอโรฟิลล์ จนทําให้ความเป็นสีเขียวของ
สาหร่ายพวงองุ่นลดลง ลักษณะของสาหร่ายพวงองุ่นที่เก็บรักษาเป็นเวลา 0 วัน และ 15 วัน ของทุกสิ่งทดลอง แสดงดังภาพ
ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อค่าสี a* ของสิ่งทดลองเดียวกัน พบว่า เมื่อระยะเวลาในการเก็บ
รักษานานขึ้น ทุกสิ่งทดลองมีแนวโน้มค่าสี a* ลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) การที่
สาหร่ายพวงองุ่นมีแนวโน้มค่าสี a* ลดลงเมื่อเก็บไว้นานขึ้น อาจเนื่องจากระหว่างการเก็บรักษาสาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายพวง
องุ่นถูกเคลือบด้วยเจลว่านหางจระเข้ที่มีสภาวะเป็นกรด โมเลกุลของคลอโรฟิลล์มีโอกาสสลายตัวเปลี่ยนโครงสร้างไปเมื่ออยู่ใน
สภาวะเป็นกรดนานขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นนั้นเอง โดยกรดเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้อะตอมแมกนีเซียมที่อยู่ตรง
ศูนย์กลางของวงแหวนพอร์ไพริน (Porphyrin ring) หลุดออกได้ง่ายขึ้น และสามารถถูกแทนที่ด้วยอะตอมของไฮโดรเจน
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

กลายเป็นโมเลกุลของฟีโอไฟติน (Pheophytin) PROCEEDINGS
ซึ่งการเปลี่ยนของโครงสร้างนี้เองที่ทําให้สีเขียวสดเปลี่ยนเป็นสีเขียวมะกอก
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
(Olive green ) ถึงสีเขียวอมน้ําตาล เนื(Olive
brown) มวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

ตารางที่ 1 ค่าสี L* ของสาหร่
ายพวงองุ่นที่แปรปัจจัยเวลาของการแช่
ภาวะสุญอคโกแลต
ญากาศ: เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจภายายใต้
สินคสาประเภทช็
บริษัท NN&KY บจําต่กัาดงๆ
4±2 องศาเซลเซียกรณี
ส ทีศึก่รษา
ะยะเวลาการเก็
“การพั
การพั
ฒรณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม
a,b,c
โดย
พิชาญงกั
ณนี ตีอย่
คื
อ
ค่
า
เฉลี
ย
่
ในแนวตั
ง
้
ที
ม
่
ค
ี
วามแตกต่
างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
A,B,C
แนวทางการศึ
ําพริกเห็ต4.0”
ดิ (p<0.05)
นางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขัางกั่มบชเคลื
คือ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที
่มีความแตกต่
นองทางการจั
อย่า่องมีนประเทศไทย
นดัยจํสําาหนคัญายน้ทางสถิ

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
ตารางที่ 2 ค่าสี a* ของสาหร่
ายพวงองุ่นฒทีนาผลิ
่แปรปัตวัภัจนณจัที่ ยฑ19เเวลาของการแช่
ภายใต้สภาวะสุ
ญญากาศ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
สิ่งทดลองที่
เวลา (นาที)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ค่าเฉลี่ยL* ± SD
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
0 วัน อปากอิเล็กทรอนิก5ส วั(eWOM)
น กับผลประกอบการ
10 วัน
15 วัน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
aA
aB
aC
1 (ตัวควบคุม)
0 รกิจคาปลีกประเภทบริ
18.86±0.07
19.96±0.11
20.72±0.28
21.49±0.25aD
ของธุ
การโรงแรมในประเทศไทย
bA
สันทัด
2
1 โดย บัลลังก 18.12±0.35
19.64±0.11abB 20.46±0.18aC
21.23±0.17aD
bB กตใช กรณีศึกษา
การปรั
งโดยใช cATSP และ 18.84±0.25
VRPTW มาประยุ
19.86±0.24bC
20.84±0.23abD
3
3 บปรุงเสนทางการขนส
17.24±0.12
บริษัท XYZ จํากัด
cA
4
5 โดย วัชรพล 16.78±0.28
17.98±0.53cB
19.88±0.04bC
20.36±0.33bC
วงศจันทร
4±2 องศาเซลเซียการปรั
ส ที่รบะยะเวลาการเก็
างๆ ดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ปรุงกระบวนการเพืบ่อต่ลดความผิ
ns
คือ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งและแนวนอนไม่
วามแตกต่
างกันจําอย่
ยานยนต กรณีมศึกีคษา
: บริษัท XYZ
กัดางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05)
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติากยพวงองุ
รรมการซื่น้อทีและการตั
ซื้อที่มีตอผลิภตภัายใต้
ณฑจสากต
นกกของธุ
รกิจชุมชนเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
ตารางที่ 3 ค่าสี b* ของสาหร่
่แปรปัจดจัสินยใจของผู
เวลาของการแช่
ภาวะสุ
ญญากาศ
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
4±2 องศาเซลเซียสที่ระยะเวลาการเก็บต่างๆ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนค่อําาเฉลี
เภอพระนครศรี
สิ่งทดลองที่
เวลา (นาที)
่ย a* ± SDอยุธยา
ns
ns
ns
ns
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0
วั
น
5
วั
น
10
วั
น
15
วั
น
โดย แสงจิตต ไตแสง
1 (ตัวควบคุม) ns
0 ตใหมกับการบริ-2.92±0.25
-2.88±0.33
-2.50±0.50
-2.36±0.28
สรรพสามิ
โภคของคนไทย
ns
2
1 โดย อุบล ไมพุม-2.86±0.27
-2.97±0.11
-2.92±0.25
-2.33±0.50
ns
3 ่อสารทางการตลาดที
-2.78±0.28
-2.34±0.33
-2.21±0.23
3
การสื
่มีผลตอความตองการซื้อ-2.87±0.12
สินคา ในรานคาปลีก: กรณี
ศึกษา
ns
ราน5 ซีพีเฟรชมารท ในกรุ-2.93±0.10
งเทพมหานคร
4
-2.74±0.36
-2.37±0.45
-2.15±0.42
a,b,c
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
คือ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
A,B,C
คือ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที
่มีคาวามแตกต่
างกั้งนเดิอย่
างมีนัยมเกษตรกรรมธรรมชาติ
สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
การทํ
นาอินทรียแบบดั
ม ของกลุ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
งเทพมหานคร
สิ่งทดลองที่
เวลา (นาที)ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ ค่กรุาเฉลี
่ยค่าสี b* ± SD
โดย ธันย ชัยทร

1 (ตัวควบคุม)
2
3
4

0 วัน

5 วัน

8.83±0.11
8.30±0.15bcA
8.17±0.17cA

10.11±0.17
9.78±0.12bB
9.68±0.05bA

aAรี
การวิ
ของการลงทุนaAทําสวนสละ10.31±0.06
ในจังหวัดจันทบุ
0 เคราะหทางการเงิน9.36±0.28
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล bA
aA

1
3
5
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10 วัน
11.86±0.42aB
11.64±0.05aB
10.88±0.14bC
9.92±0.13cA

15 วัน
11.78±0.26aB
11.36±0.06abC
10.95±0.08bC
10.01±0.21cB

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
(
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
า36)เภอขลุ่ง2จัง(1หวัน
ดจันทบุ
(ก) สิ่งทดลลองที่ 1(0 นาทีที)
สิร่งี ทอํดลองที
นาที
) รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวั(ข)
ดจันทบุ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
(ค) สิ่งทดลลองที่ 3 (3 นาทีที) โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
(ง) สิ่งทดลองที่ 4 (5 นาที)
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ภาพทที่ 1สาหร่ายพวงองุ่นหลังการคื
คืนรูป ที่ระเวลาการเก็บ 0 วัน เมื
เ ่อแปรเวลากาารแช่ภายใต้สภาาวะสุญญากาศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
(ก) สิ่งทดลลองที่ 1(0 นาทีที) โดย ธันย ชัยทร
(ข) สิ่งทดลองที่ 2 (1 นาทที)
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

(ค) สิ่งทดลลองที่ 3 (3 นาทีที)
(ง) สิ่งทดลลองที่ 4 (5 นาทีที)
ภาพทที่ 2 สาหร่ายพววงองุ่นหลังการคืคืนรูป ที่ระเวลาาการเก็บ 15 วัน เมื่อแปรเวลาการแช่ภายใต้สสภาวะสุญญากาาศ
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

การใช้สภาวะสุญญากาศมีผลทําให้องค์ปPROCEEDINGS
ระกอบทางเคมีภายในของเซลล์ผักผลไม้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทํา
รายงานสื
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับชาติ
ิจัยรําไพพรรณี
้งที่ 11 กทํา ลาย ส่งผลให้ค วามแข็ง แรงของ
ให้เกิดการสลายตัวของผนังเซลล์ รวมถึ
งพับเนืน่อธะเคมี
ภายในเซลล์
ขวองเนื
้อเยื่อครัอาจถู
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
โครงสร้างผนังเซลล์ลดลง เนื้อสัมผัสและงานประชุ
ของผักมผลไม้
จึงบมีชาติ
โอกาสนิ
่อมผ่ศรีาอนการใช้
วิชาการระดั
มหาวิทยาลั่มยลงเมื
ราชภัฏกลุ
ยุธยา ครั้งที่ 8สภาวะสุญญากาศ (Moreno et al.,
2004) หากเกิดบาดแผลขึ้นการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
กับเนื้อเยื่อของผักผลไม้หรือบเกิสิดนคการเปลี
งของผนั: งเซลล์ ซึ่งลดการกีดขวาง
าในล็อคจ่ยานแปลงโครงสร้
ย สินคาประเภทช็อาคโกแลต
บริษัท NN&KY
การผ่านเข้าออกของน้ํา จัดกรณี
เป็นศช่ึกษา
องทางหนึ
่งฒ
ที่ทนางานวิ
ําจํให้ากันด้ําในเซลล์
ผักผลไม้ตสกรรม
ามารถผ่านเข้าออกได้ง่ายขึ้น ทําให้เกิดโอกาส
“การพั
การพั
จัยและนวั
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
การสูญเสียน้ําหนักมากขึ้น (จริงแท้ ศิริพานิช, 2544)
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืน้กษาเพิ
่อหนัขั่มบกชของสาหร่
เคลื
่อนประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์กแนวทางการศึ
ารสู
ญ
เสี
ย
ํ
า
า
ยพวงองุ
่
น
ทุ
ก
สิ
่
ง
ทดลอง แสดงดังตารางที่ 4 พบว่าที่ระยะเวลา
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
การเก็บรักษา 5 10 และ 15 วัน โดย
ค่าการสู
ยน้ําหนักของสาหร่ายพวงองุ่นในแต่ละสิ่งทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมี
พศวัต ญสุขเสีสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ่นตทีวัภัน่ไณทีม่่ ฑผ19เ่าห็-นและผ่
ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผู
นัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05)
สาหร่ายพวงองุ
า2560
นการแช่
ภายใต้
สภาวะสุบญริโภค
ญากาศที่เวลาต่างๆ มีค่าการ
ธันวาคม
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุรี
สูญเสียน้ําหนักเมื่อเก็บรักษา 5 10 และ 15มหาวิ
วันทยาลัอยูยราชภั
่ในช่ฏวรํางไพพรรณี
0.07-0.10%
จังหวัดจันทบุรี 0.31-0.32% และ 0.32-0.37% ตามลําดับ จาก
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ภาวะสุญญากาศไม่
ได้มีผลต่อการสูญเสียน้ําหนักจนสามารถตรวจวิเคราะห์
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่กรอบแนวคิ
าการแช่ภดการสื
ายใต้่อสสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ถึงความแตกต่างได้ ทั้งนี้อาจเนื
ญากาศที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ไม่รุนแรงมากจนทําให้เซลล์ยุบตัวลง
ของธุ่อรกิงมาจากสภาวะสุ
จคาปลีกประเภทบริญ
การโรงแรมในประเทศไทย
มากจนเกิดบาดแผลที่จะทําให้ของเหลวในเซลล์
โดย บัลลังก สันทัหดรือเนื้อเยื่อสูญเสียจนเกิดการสูญเสียน้ําหนัก ตลอดจนเวลาที่ใช้ในช่วง
การปรั
บ
ปรุงเสนมทางการขนส
งโดยใช
TSPเกิและ
VRPTW
1-5 นาที อาจไม่มีผลต่อการทําลายเซลล์
ากขึ้นจนเป็
นผลให้
ดการสู
ญเสีมาประยุ
ยน้ําหนักตกใทีช ่แกรณี
ตกต่ศึกาษา
งกัน
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของสภาวะสุญญากาศมีหลายประการ โดยส่วนใหญ่หากใช้ระดับความดัน
โดย วัชรพล วงศจันทร
สุ ญ ญากาศที่ รุ น แรง และระยะเวลาที
่ ส ภาวะสุ่อญลดความผิ
ญากาศนานขึ
้ น มั ก ส่ ง ผลให้
กิ ด การเปลี
่ ย นแปลงของเซลล์ ม าก
การปรับปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาเประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ตัวอย่างเช่น Mata et al. ยานยนต
(1999) กรณี
รายงานว่
สภาวะสุ
ศึกษา :าบริการใช้
ษัท XYZ
จํากัด ญญากาศสามารถช่วยการกระตุ้นการแพร่ของสารละลาย
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
ซูโครสเข้าไปแทนที่ อากาศในช่องว่างภายในเซลล์ของมะละกอได้ โดยการใช้สภาวะสุญญากาศส่งเสริ มให้เกิด การ
ดสิเนข้ใจของผู
่มีตอ้นผลิและพบว่
ตภัณฑจากต
นกกของธุ
รกิจชุมชน
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เป็นพฤติ
รูเปิกดรรมการซื
ทําให้้อซและการตั
ูโครสแพร่
าไปได้ซมื้อทีากขึ
าหากเพิ
่มเวลาที
่สภาวะสุญญากาศนานขึ้น
จังหวัดจันทบุรี
จนเกินสภาวะที่เหมาะสม มีผลให้โโดย
ครงสร้
างของเซลล์
ชวนพบ
เอี่ยวสานุยรุบักษตัวลง เป็นการทําลายความแข็งแรงของผนังเซลล์ได้ แม้ว่าการใช้
สภาวะสุญญากาศมีผลต่อการทํ
ลายโครงสร้
างของเซลล์
ด้ แต่การที
ํามาประยุ
กต์ใช้ในการเคลื
การศึกาษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัดไการเศรษฐกิ
จชุ่นมชน
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา อบสารที่บริโภคได้ใน
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
สภาวะสุญญากาศ กลับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านการกระจายตัวและการฟอร์มฟิล์มที่มีลักษณะหนา
โดยอแสงจิ
แสง
ขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื
บให้ดตีขตึ้นไต(Vargas
et al., 2009) สําหรับงานวิจัยนี้ระยะเวลาการแช่ภายใต้สภาวะ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
สุญญากาศ 1-5 นาที จึงมีส่วนช่วยให้เจลว่านหางจระเข้สามารถทําหน้าที่ขวางกั้นการสูญเสียสารละลายต่างๆได้ จึงลด
โดย อุบล ไมพุม
การสูญเสียน้ําหนักของสาหร่ายพวงองุ่นไว้ได้ดีใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาการเก็บต่อการสูญเสียน้ําหนัก
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ของสิ่งทดลองเดียวกัน พบว่ราานเมืซีพ่อีเระยะเวลาในการเก็
บรักษานานขึ้น ทุกสิ่งทดลองมีการสูญเสียน้ําหนักมากขึ้น แตกต่าง
ฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
กัน อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05)
่ ส าหร่ า ยพวงองุ่ น มี ก ารสู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก มากขึ้ น เมื่ อ เก็ บ รั ก ษานานขึ้ น
โดย อัญชลีการที
เยาวราช
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดและมี
วยวิธปี กลูการปลดปล่
ขาวตนเดี่ยวและ
เนื่องจากในระหว่างการเก็บการวิ
รักษาสาหร่
ายพวงองุ่นยัขงองการทํ
คงมีการหายใจ
อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
น้ําออกมาได้ ทําให้เกิดการสูญเสียน้ําหนักมากขึ้นเมื่อเก็บรักษานานขึ้น
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ตารางที่ 4 ค่าการสูญเสียน้ําหนักของสาหร่
ายพวงองุ่นที่แปรปัจจัยเวลาของการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ เมื่อเก็บ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
รักษาที่อุณหภูมิ4±2 องศาเซลเซี
ยส ที่ระยะเวลาการเก็บต่างๆ
โดย ธันย ชัยทร

สิ่งทดลองที่

1 (ตัวควบคุม)
2
3
4

เวลาการวิ
(นาที
) ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ
ค่าเฉลีในจั
่ยการสู
ยน้รี ําหนัก* (ร้อยละ) ± SD
เคราะห
งหวัดญจันเสีทบุ
ns
วัน
5 วัน
10 วัน ns
โดย ดวงรัตน สวัสดิ0์มงคล
0
0.09±0.02A
0.32±0.02B
1
0.10±0.02A
0.31±0.02B
3
0.09±0.01A
0.31±0.03B
0.32±0.02B
5
0.07±0.01A

ns

คือ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ไม่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05)
คือ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
* คํานวณจากน้าํ หนักที่เปลี่ยนแปลงจากที่ระยะเวลาการเก็บ 0 วัน
A,B,C

305

15 วัน ns
0.35±0.02B
0.35±0.02B
0.32±0.01B
0.37±0.03B

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สรุป

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
จากการศึกษาผลของเวลาการแช่
ายใต้สงจากการประชุ
ุญายวัญากาศต่
อคุณจพระนางเจ
ภาพของสาหร่
ยพวงองุ
่นระหว่างการเก็บรัหน
กษาา
เนืภ่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณี ครบ า113
ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
โดยแปรเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ ได้แก่ 0 1 3 และ 5 นาที พบว่าการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศมีผลทําให้
บสินคาในล็
นคอาประเภทช็
ค่าสี L* และค่าสี b* แตกต่างกันการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
แต่อคจ
ไม่ามยีผสิลต่
ค่าสี a* อคโกแลต
และค่า:การสูญเสียน้ําหนัก
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
เมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษา 15 วัน สาหร่ายพวงองุ
่นทุกสิฒ่งทดลองมี
a* และ
b* อยู่ในช่วง 20.36-21.49, (-)2.15“การพั
การพั
นางานวิค่าจสีัยL*และนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
(-)2.36 และ 10.01-11.78 ตามลํแนวทางการศึ
าดับ โดยมีเพื
กกษาเพิ
ารสู
ยน้ํา่อหนั
กดร้จํอาหน
ยละายน้0.32-0.35
องทางการจั
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขัญ่มบชเสีเคลื
นประเทศไทย

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ่เหมาะสมที
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19่เสห็-ุดด20ควรมี
นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
งการของผู
ธันวาคม
ในการคัดเลือกหาสภาวะการเคลือบที
ก2560
ารประเมิ
นคุณอภาพด้
านอืบริ่นโภค
ของสาหร่ายพวงองุ่น
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประกอบการพิจารณาด้วย เช่น การทดสอบทางประสาทสั
ส เพื่อจัประเมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมรําผัไพพรรณี
งหวัดจันทบุน
รี ความสด คุ ณ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ปลอดภั ย สํ า หรั บ การบริ โ ภคด้ า นจุกรอบแนวคิ
ล ชี ว วิ ท ยา
และคุ
ณ ภาพทีอ่ เปากอิ
กี่ ย วข้เล็อกทรอนิ
งกั บ กการคงอยู
ณ ค่ า ทางโภชนาการและ
ดการสื
่อสารแบบปากต
ส (eWOM)่ ขกัองคุ
บผลประกอบการ
สารพฤกษเคมี เป็นต้น
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เอกสารอ้างอิง
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล
วงศจันทร
กษวรรณ ผาพรม. (2552). การใช้ไคโตซานและ
1-Methylcyclopropene
ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ยานยนต
.วิทยานิกรณี
พนธ์ศวึกษา
ิทยาศาสตรมหาบั
ณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
: บริษัท XYZ จํากัด
จริงแท้ ศิริพานิช. (2544). สรีรวิทยาและเทคโนโลยี
งการเก็
โดย ถิรนันทหทิลัวาราตรี
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การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ที่เติมน้ําตาลจํานวน S. Typhimurium ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงจนถึง 132 ชั่วโมง สํยานยนต
าหรับกะทิ
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
132 ชั่วโมง เมื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าโดย
พารามิ
ารเจริวญ
ถิรนันเตอร์
ท ทิวการาตรี
ิทย ได้แก่ ระยะพัก (Lag time) และอัตราการเจริญจําเพาะ
(Specific growth rate) โดยใช้พฤติ
โปรแกรม
DMFit
พบว่
า
S. Typhimurium
ที่ไม่เติรกิมจน้ชุํามตาลและกะทิ
ที่เติม
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจในกะทิ
ากตนกกของธุ
ชน
งหวัากัดจับนทบุ
รี และ 2.89 ชั่วโมง ตามลําดับ และมีอัตราการเจริญจําเพาะสูงสุดเท่ากับ
น้ําตาลเก็บที่อุณหภูมิห้องมีระยะพักจัเท่
2.44
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
0.47 และ 0.45 ต่อชั่วโมง ตามลําดับ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
คําสําคัญ: การเจริญ SalmonellaจัTyphimurium,
งหวัดพระนครศรีอยุธกะทิ
ยา , อุณหภูมิ, น้ําตาล
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริ
โภคของคนไทย
Abstract
โดย อุบล ไมพุม
The objective of this research
was to ่มcompare
growth
in
การสื่อสารทางการตลาดที
ีผลตอความตองการซื
้อสินคาofในราSalmonella
นคาปลีก: กรณีศึกTyphimurium
ษา
ราน ซีcoconut
พีเฟรชมารท milk
ในกรุงเทพมหานคร
unsweetened and 10% sucrose
spiked with 4 log CFU/g and stored at room and
โดย อัญชลี เยาวราช
refrigerated temperatures. An initial cell of 4 log CFU/g was inoculated into the coconut milk samples
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
and the viable cells at variousการทํ
storage
enumerated
by colony
counting
on Xylose Lysine
านาอินทรีtimes
ยแบบดัwere
้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
Desoxycholate Agar. The results
จังหวัดshowed
สุรินทร that at room temperature (25.57 ± 0.06 ºC) S. Typhimurium
โดย โสภิตmilk
ตา ประพฤทธิ
พงษ by 4.18 ± 0.15 and 4.24 ± 0.18 log CFU/g,
in unsweetened and sweetened coconut
increased
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
ําสามเสน
กรุงเทพมหานคร
respectively, after 15 h storage. At refrigerated storageาน้(3.83
± เขตดุ
0.29สติ ºC),
reduction of cells by 0.41 ±
โดย ธันย ชัยทร

0.10 log CFU/g in unsweetened coconut milk was obtained after 48 h following by unchanged
ทางการเงินของการลงทุ
ทําสวนสละ
งหวัดจันทบุรchanges
ี
numbers until 132 h storage.การวิInเคราะห
sweetened
coconutนmilk,
no ในจั
significant
of cell numbers
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
were observed after 132 h refrigerated storage. The growth parameters of S. Typhimurium in the
coconut milk determined using DMFit program revealed lag times of 2.44 and 2.89 h in unsweetened
and sweetened coconut milk, respectively, while specific growth rates were calculated as 0.47 and
0.45 per h, respectively.
Keywords: Growth Salmonella Typhimurium, Coconut milk, Temperature, Sugar
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เป็นของเหลวสี
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เนื่องในวโรกาสคล
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าย สินคาไประเภทช็
อคโกแลต
ในท้องตลาดอาจอยู่ในรูการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ปกะทิสดหรือกะทิแปรรูป บเช่สินนคากะทิ
รซ์ กะทิ
บรรจุก: ระป๋อง กะทิยูเอชที กะทิผง
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การพั
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และนวัต้นกรรม
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกะทิโดย
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กมีี ฒ
ินทรีย์ปนเปื
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มิต่ํา เช่เพื
นกษาเพิ
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ย็น ่อหรืนประเทศไทย
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ยือากแข็
ซึ4.0”
่งดแม้
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เภอโป
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ของจุลินทรีย์ปนเปื้อนแต่ของโรงเรี
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สามารถรอดชี
วิตอยู
กษาพบว่
โดย
พศวั
ต
สุ
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สบาย
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าแปรรู
บริโภค
ธันวาคม
ุลอินงการของผู
ทรีย์ปนเปื
้อนภายหลังและมีสภาพแวดล้อม
ศิริโฉม ทุ่งเก้า, 2555)แนวทางในการพั
หรือแม้แต่ฒากยนาผลิ
ะทิ
่านการแปรรู
ปตํ2560
แล้ยปรติวตามความต
มสิท
ริรี่ผ
ําไพพรรณ
ฯหากมี
( อํจ
(อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
าบลมาบไพ
า36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
เหมาะสมจุลินทรีย์เหล่านี้จะสามารถเพิ
่มจําวินวนจนทํ
โดย จักรกฤษณ
เชียรมงคลาให้กะทิเกิดการเสื่อมเสีย หรือหากจุลินทรีย์ปนเปื้อนเป็นเชื้อก่อ
กรอบแนวคิ
ดการสืโ่อภค
สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
โรคจะทําให้กะทิไม่ปลอดภั
ยต่อการบริ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
Salmonella เป็นแบคทีเรียก่อโรคทีก่ตารโรงแรมในประเทศไทย
ิดต่อผ่านอาหาร (Foodborne disease) ที่สําคัญ และพบการระบาดได้
โดย บัลลังก สันทัด
ทั่วโลก โรคที่เกิดจาก Salmonella
เรียกชื่อทั่วไปว่า Salmonellosis อาการของโรคจัดอยู่ในกลุ่มลําไส้อักเสบ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
(Gastroenteritis) Salmonella
บริษัท XYZ จํมีาหกัดลากหลายสายพันธุ์ โดยปัจจุบันจัดจําแนกได้กว่า 2,500 ซีโรไทป์ (Serotype) หรือ
ซีโรวาร์ (Serovar) (Eng et al.,
โดยซี
โรวาร์สําคัญและเป็นสาเหตุการระบาดได้บ่อย ได้แก่ S. Enteritidis และ
โดย2015)
วัชรพล วงศ
จันทร
การปรับet
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กระบวนการเพื
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ตว์เลือดอุ่นและแพร่กระจาย
ยานยนต
กรณี
ศ
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ษ
ท
ั
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า
กั
ด
ไปยังสิ่งแวดล้อมจากสิ่งขับถ่าย และเข้าสู่อาหารผ่านการปนเปื้อนข้าม (Cross contamination) เนื่องจากความ
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้อและการตั
ดสินใจของผู
ื้อที่มีต2012)
อผลิตภัณฑจเมืากต
กกของธุรกิจชุมชนปนเปื้อนในอาหารหากปัจจัย
ภายในอาหารและปัจจัจัยงภายนอกหรื
หวัดจันทบุรี อสภาพแวดล้ อมโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งอุณหภูมิเหมาะสมเชื้ อจะสามารถเจริ ญเพิ่ ม
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จํานวนจนถึงระดับที่ไม่ปลอดภัโดย
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การศึ
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า
ํ
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โดย แสงจิปรี
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ํา จึตงใหม
เป็นกับอาหารที
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เติมน้ําตาลในกะทิในอัตราส่วนร้อยละ 10 ต่อการเจริญและการอยู่รอดของ S. Typhimurium ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
นําไปใช้ในการจัดการเพืการทํ
่อลดความเสี
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การตลาดค
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สวัสดิ์มงคล
วิธีดําเนินการวิจัยการเตรียโดย
มเซลล์

S. Typhimurium ที่ใช้ในการศึกษาแยกได้จากสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี นํามา
ขีดแยกเชื้อบนจานอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 18 ชั่วโมง เพาะโคโลนีเดี่ยว
3-4 โคโลนี ในอาหาร Tryptic Soy broth (TSB) 10 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 3-4 ชั่วโมง เจือ
จางเซลล์ด้วยสารละลาย NaCl เข้มข้นร้อยละ 0.85 วัดความขุ่นด้วยเครื่องวัดความขุ่น (Densimat, bioMeriux,
France) ให้ได้ค่า 0.5 McFarland (มีเซลล์ประมาณ 1.5 x 108 CFU/มิลลิลิตร) เจือจางเซลล์ลงอีก 100 เท่า ด้วย
0.85% NaCl จะได้ความเข้มข้นของเซลล์ประมาณ 106 CFU/มิลลิลิตร
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เลี้ยงเชื้อ Xylose Lysine Desoxycholate agar (XLD) ด้วยวิธีหยดตัวอย่าง (drop plate method) ทําซ้ํา 5 หยดต่อ
ท ทิวาราตรีวยิทสย นาน 24 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีและรายงานผลใน
ระดับความเจือจาง บ่มจาน XLD ที่อุณหภูโดยมิ ถิ35รนันองศาเซลเซี
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
หน่วย log CFU/กรัม
จังหวัดจันทบุรี
การหาค่าพารามิเตอร์การเจริญของ S. Typhimurium
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
นําข้อมูล log CFU/กรัม จัทีงหวั
่เวลาต่
างๆ ทีอ่ไยุด้ธจยาากกะทิแต่ละชนิดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม DMfit 3.5 for Excel
ดพระนครศรี
โดย แสงจิ2016)
ตต ไตแสง
2007 (The ComBase Predictive Model,
ซึ่งจะได้ค่าพารามิเตอร์การเจริญ ได้แก่ ระยะพัก (Lag time)
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ะยะเวลาต่
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ขาวตนเดี
นัยสําคัญ P <0.05 และวิเคราะห์ความแตกต่
งของระยะพั
และอั
ตราการเจริญจําเพาะโดยวิ
โดยใช้โปรแกรม
การทํานาอินาทรี
ยแบบดั้งเดิม กของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ ธอําี T-test
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จั
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IBM SPSS Statistics 22
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
โดย ธันย ชัยทร

การเจริญของ S. Typhimurium ในกะทิที่ไม่เติมน้ําตาลและเติมน้ําตาลร้อยละ 10 เก็บที่อุณหภูมิห้อง
การวิเคราะห
ของการลงทุ
ทําสวนสละ ในจังหวั
ทบุรี ที่ไม่เติมน้ําตาล เริ่มต้นมี
(อุณหภูมิเฉลี่ย 25.57±0.06 องศาเซลเซี
ยส) เป็ทางการเงิ
นเวลาน15
ชั่วโมงนแสดงในภาพที
่ 1ดจันในกะทิ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
เซลล์ S. Typhimurium เฉลี่ย 4.05 ± 0.09 log CFU/กรัม และจํานวนไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงชั่วโมงที่ 4 เมื่อเก็บไว้
นาน 6 ชั่วโมงจํานวนเซลล์เพิ่มขึ้นแตกต่างจากเริ่มต้นอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) เป็น 5.76 ± 0.48 log CFU/กรัม
จากนั้นจํานวนเซลล์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสูงสุดที่ 14 ชั่วโมง และลดลงในชั่วโมงที่ 15 คิดเป็นจํานวนเซลล์
ที่เพิ่มขึ้นจากเริ่มต้น 4.18 ± 0.15 log CFU/กรัม ในกะทิที่เติมน้ําตาล S. Typhimurium มีจํานวนเริ่มต้น 4.00 ±0.04
log CFU/กรัม และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเป็น 4.46 ± 0.11 log CFU/กรัม เมื่อเก็บนาน 4 ชั่วโมง จากนั้นจํานวน
เซลล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงชั่วโมงที่ 12 และคงที่จนถึง 15 ชั่วโมง คิดเป็นจํานวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นจากเริ่มต้น 4.24 ±
0.18 log CFU/กรัม
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าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
A
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
5
โดย จักรกฤษณ วิb เชียรมงคล
กรอบแนวคิ
ดaการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
A
A a
A a
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
4
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
3
โดย2 วัชรพล วงศ
0
1
4 จันทร 6
8
10
12
13
14
15
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัดTime (h)
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ภาพที่ 1 การเจริญของจังSalmonella
Typhimurium ในกะทิที่ไม่เติมน้ําตาลและเติมน้ําตาลร้อยละ 10 เมื่อเก็บที่
หวัดจันทบุรี
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 ชั่วโมง
วอักษรภาษาอั
โดย (ตั
ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักงษกฤษบนแท่งกราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละชุดทดลองที่
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจังดข้การเศรษฐกิ
จชุมชน
ธยาทางสถิติ)
ระดับนัยสําคัญ P<0.05 ตัวอักษรที่เหมือนกันหมายถึ
อมูลไม่แตกต่
างกัอํานเภอพระนครศรี
อย่างมีนัยสําอคัยุญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
ในกะทิที่เก็บแช่
เย็น (อุณหภูมิเฉลี่ย 3.83 ± 0.29 องศาเซลเซียส) S. Typhimurium ไม่มีการเจริญแต่อยู่รอด
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ได้ตลอดระยะเวลา 132 ชั่วโมงโดยโดยในกะทิ
อุบล ไมพุม ที่ไม่เติมน้ําตาลจํานวนเซลล์ลดลงจากเริ่มต้น 4.07 ± 0.10 log CFU/กรัม
เป็น 3.66 ±0.16 log CFU/กรั
ม (ลดลง 0.41่มีผ±ลต0.12
logองการซื
CFU/กรั
) ภายในเวลา
การสื่อสารทางการตลาดที
อความต
้อสินคามในร
านคาปลีก: กรณี48ศึกชัษา่วโมง จากนั้นจํานวนเซลล์ไม่
เปลี่ยนแปลงจนถึง 132รชัาน่วโมง
สําหรั
บกะทิ
ที่เติมน้ําตาลพบว่า S. Typhimurium มีจํานวนไม่แตกต่างจากเริ่มต้น
ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช บ 132 ชั่วโมง โดยมีจํานวนระหว่าง 3.41 ± 0.12 ถึง 3.93 ± 0.07
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติตลอดระยะเวลาการเก็
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
log CFU/กรัม (ภาพที่ 2)การวิ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

6

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิไมจเติัยมน้(ภาคบรรยาย)
ําและงานประชุ
ตาล มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

5.5

หนา

เติมน้ําตาล
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
4.5
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
A
a
a
a
แนวทางการศึ
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
่อขั่มบชBเคลื
่อนประเทศไทย
AB
AB
4
AB a
B
ของโรงเรียนบานโป
งน้ํารอBน aอําเภอโปงน้aํารอนB จังaหวัดจันB ทบุaรี B a
a งน้ํารอน ตําบลโป
B
a
a
B
โดย พศวัต สุขสบาย
3.5
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
3
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
2.5
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
1.5
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
1
ชรพล วงศ
0
12
24
36 โดย วั48
60จันทร 72
84
96
108
120
132
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
Time (h)
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ภาพที่ 2 การอยู่รอดของ Salmonella โดย
Typhimurium
ถิรนันท ทิวาราตรีในกะทิ
วิทย ที่ไม่เติมน้ําตาลและเติมน้ําตาลร้อยละ 10 เมื่อเก็บที่
้อและการตั
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากต
นกกของธุ
มชน ละชุดทดลอง
อุณหภูมิแช่เย็นเป็นเวลา 132 ชั่วโมงพฤติ
(ตัวกอัรรมการซื
กษรภาษาอั
งกฤษบนแท่
งกราฟแสดงการเปรี
ยบเที
ยบข้อรกิมูจลชุในแต่
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ที่ระดับนัยสําคัญ P<0.05 ตัวอักษรที่เหมือนกันหมายถึงข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ)
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เมื่อนําข้อมูลจํานวนเซลล์ จัS.งหวัTyphimurium
ดพระนครศรีอยุธยาในกะทิแต่ละชนิดที่ระยะเวลาแตกต่างกันวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
DMFit เพื่อหาระยะพักและอัตราการเจริโดยญจํแสงจิ
าเพาะ
และจํานวนเซลล์สูงสุด ได้ผลดังตารางที่ 1 พบว่าเมื่อเก็บที่
ตต ไตแสง
อุณหภูมิห้อง S. Typhimurium มีรสรรพสามิ
ะยะพักตในกะทิ
ที่ไม่เโติภคของคนไทย
มน้ําตาลและกะทิที่เติมน้ําตาลเท่ากับ 2.44 และ 2.89 ชั่วโมง
ใหมกับการบริ
อุบล ไมตพิุม(P>0.05) แต่เมื่อเก็บแช่เย็นจะไม่สามารถหาระยะพักของ S.
ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัโดย
ญทางสถิ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
งการซืชั้อ่วสินโมง
คา ในรสํานค
ศึกษา ญจําเพาะของ
Typhimurium ได้เนื่องจากเชื้อไม่มีการเจริญตลอดระยะเวลาที
่ศึกษาอ132
าหรัาปลีบกอั:ตกรณี
ราการเจริ
น ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
S. Typhimurium ในกะทิเก็บที่อุณราหภู
มิหโดย
้องนัอัญ้นหาค่
าได้เท่ากับ 0.47 และ 0.45 ต่อชั่วโมง สําหรับกะทิที่ไม่เติมน้ําตาล
ชลี เยาวราช
และกะทิที่เติมน้ําตาลตามลําดับ ซึการวิ
่งค่าเทีคราะห
่ได้ไม่ทแางเศรษฐศาสตร
ตกต่างกันอย่ของการทํ
างมีนัยานาอิ
สําคันญทรียดสํวยวิ
าหรั
แช่เย็นหาค่าอัตราการ
ธปี บลูกกะทิ
ขาวตทนี่เเดีก็่ยบวและ
เจริญจําเพาะของ S. Typhimuriumการทํ
ในกะทิ
มน้ํา้งตาลได้
เท่ามกัเกษตรกรรมธรรมชาติ
บ -0.0079 ต่อชั่วตํโมง
ซึ่งค่อําาดัเภอปราสาท
งกล่าวแสดงอัตราการ
านาอิทนี่ไทรีม่ยเติแบบดั
เดิม ของกลุ
าบลทมอ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ตายของแบคทีเรีย แต่ไม่สามารถหาอัตราการเจริญจําเพาะของแบคทีเรียในกะทิที่เติมน้ําตาลที่เก็บแช่เย็นได้
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดคาปลีกของชุTyphymurium
มชนทาน้ําสามเสน เขตดุสในกะทิ
ติ กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์การเจริญของ Salmonella
ที่ไม่เติมน้ําตาลและเติมน้ําตาล
โดย ธันย ชัยทร
Log CFU/g

5

ร้อยละ 10 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิแช่เย็น
พารามิเตอร์

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ระยะพัก (ชั่วโมง)
อัตราการเจริญจําเพาะ (ต่อชั่วโมง)
จํานวนเซลล์สูงสุด (log CFU/กรัม)

อุณหภูมิห้อง
ไม่เติมน้ําตาล
เติมน้ําตาล
B
2.44
2.89B
0.47A
0.45A
8.23C
8.24C

อุณหภูมิแช่เย็น
ไม่เติมน้ําตาล
เติมน้ําตาล
-0.0079
-

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษบนตัวเลขแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลในแถวที่ระดับนัยสําคัญ P<0.05 ตัวอักษรที่
เหมือนกันหมายถึงข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อัตราการเจริญจําเพาะที่มีเครื่องหมายลบหมายถึงอัตรา
การตาย เครื่องหมาย – หมายถึงไม่สามารถหาค่าได้เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม DMFit
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สรุปและอภิปรายผล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
Salmonella
Typhimurium
ในกะทิ
ที่ไม่ฏกลุเติมมศรีน้อยุําธยาตาลและกะทิ
ที่เติมน้ําตาลร้อยละหน10า ที่เก็บไว้ที่
และงานประชุสามารถเจริ
มวิชาการระดับชาติญมหาวิ
ทยาลัยราชภั
ครั้งที่ 8
อุณหภูมิห้องซึ่งวัดอุณหภูการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
มิตลอดการทดลองได้เฉลี่ย 25.57
ยสอคโกแลต
โดยใช้ร: ะยะเวลาในการปรับตัว หรือ
บสินคา±ในล็0.06
อคจายองศาเซลเซี
สินคาประเภทช็
ระยะพักช่วงเวลาหนึ่ง กล่กรณี
าวคืศึกอษาใช้บริเวลาพั
ก 2.44
ษัท NN&KY
จํากัดชั่วโมง ในกะทิที่ไม่เติมน้ําตาล และใช้เวลาพัก 2.89 ชั่วโมง ในกะทิที่
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
เติมน้ําตาลร้อยละ 10 การที่ S. Typhimurium ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวในกะทิก่อนการแบ่งเซลล์นั้นอธิบายได้ว่า
แนวทางการศึ
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ้ยกงเชื
เห็4.0”
ด้อนางฟ
าแปรรูปSoy Broth (TSB) ซึ่งมีองค์ประกอบ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
เซลล์แบคทีเรียที่เติมลงในกะทิ
ได้มเพื
าจากการเพาะเลี
้ยงในอาหารเลี
Tryptic
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
แตกต่างจากองค์ประกอบของกะทิ
ดังตนัสุ้นขสบาย
แบคทีเรียจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวให้สามารถใช้สารอาหารใน
โดย พศวั
กะทิเพื่อการแบ่งเซลล์และเจริ
ญ
เพิ
่
ม
จํ
า
นวนได้
ย2560
บเที
ยบระยะพัองการของผู
กที่ได้จากกะทิ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณทีและเมื
าแปรรู
ป ตามความต
บริโภค ทั้งสองชนิดพบว่าไม่แตกต่าง
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธั่อนเปรี
วาคม
ริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยม
รติข้ฯ น
( ร้ออํยละ
(อาคาร
ดจําณหนเหอประชุ
ยนนวั
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
า36)เภอขลุ
จังหวัดจัไนม่ทบุ
ี
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิเพืต่อิการจั
แสดงให้
ห็านยมหาวิ
ว่ของโรงเรี
ามสิการมี
้ําตาลความเข้
10ง ในกะทิ
ส่งรผลในการเพิ
่มแรงดันออสโม
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ติกของกะทิจนทําให้ S. Typhimurium ใช้เวลาในการปรับตัวยาวนานขึ้น ซึ่งการเลือกทดสอบที่ความเข้มข้นน้ําตาลร้อย
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ละ 10 เนื่องจากเป็นค่าเฉลี
่ยปริมาณน้ําตาลที่ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากการสํารวจขนมหวานที่มีการเติมกะทิที่จําหน่ายในร้าน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
สะดวกซื้อ อย่างไรก็ตามการเติมโดยน้ําบัตาลในกะทิ
ลลังก สันทัดเพื่อใช้ประกอบอาหารหวานนั้นมีการใช้กันหลากหลายอัตราส่วน ซึ่งหาก
ใช้ในความเข้มข้นสูงกว่าการปรั
นี้อาจส่
งผลให้
แรงดันออสโมติ
กของกะทิ
เพิ่มสูมาประยุ
งขึ้นและทํ
ให้รศะยะพั
บปรุ
งเสนทางการขนส
งโดยใช TSP
และ VRPTW
กตใชากรณี
ึกษา กของ S. Typhimurium
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ยาวนานกว่านี้ก็ได้ หลังจากผ่านระยะปรับตัว S. Typhimurium จะแบ่งเซลล์และเข้าสู่ระยะการเจริญทวีคูณ (log or
โดย วัชรพล วงศจันทร
exponential phase) เนืการปรั
่องจากอุ
ณหภูมิห้องที่ทําการศึกษาอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ Salmonella เจริญได้ คือ อุณหภูมิ 5บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
47 องศาเซลเซียส (Smadi
et al.,
ยานยนต
กรณี2012)
ศึกษา : บริซึษ่งัทระยะการเจริ
XYZ จํากัด ญทวีคูณนี้เป็นระยะที่ประชากรเซลล์มีอัตราการเจริญสูงสุด
และคงที่ ซึ่งแสดงค่าอัตราการเจริ
ตราการเจริ
โดย ถิญรนัเป็นนทค่ทิาวอัาราตรี
วิทย ญจําเพาะ (Specific growth rate, μ) โดยในกะทิที่ไม่เติม
พฤติกรรมการซื
ดสินญใจของผู
ซื้อที่มีตาอกัผลิบตภั0.47
ณฑจากต
ชุมชน
น้ําตาล S. Typhimurium
มีอ้อัตและการตั
ราการเจริ
จําเพาะเท่
ต่อนชักกของธุ
่วโมง ซึรกิ่งจสามารถหาระยะเวลาแบ่
งเซลล์
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
(Doubling time or Generation time) ได้จากความสัมพันธ์ td = 0.693/μ เมื่อ td หมายถึงระยะเวลาแบ่งเซลล์และ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
μ หมายถึงอัตราการเจริการศึ
ญจํากเพาะ
(Waites
et หารจัal.,
2001)จชุมซึชน
่งได้อํคาเภอพระนครศรี
่าเท่ากับ 1.47
ษาบทบาทผู
นําในการบริ
ดการเศรษฐกิ
อยุธชัยา่วโมง หรือหมายความว่า S.
Typhimurium ในกะทิจังทหวัี่ไม่ดพระนครศรี
เติมน้ําตาลเก็
อยุธยาบไว้ที่อุณหภูมิห้องหลังผ่านระยะปรับตัวจะแบ่งเซลล์ด้วยอัตราเร็วสูงสุด 1
ตต อไตยละ
แสง 10 นั้นหาค่าอัตราการเจริญจําเพาะของ S. Typhimurium ได้เท่ากับ
ชั่วโมง 47 นาที สําหรับกะทิที่เโดย
ติมน้แสงจิ
ําตาลร้
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทยงเซลล์โดยวิธีเดียวกันจะได้เท่ากับ 1.54 ชั่วโมง ซึ่งอธิบายได้ว่า
0.45 ต่อชั่วโมง ซึ่งเมื่อนําค่าดังกล่าวไปหาระยะเวลาแบ่
โดย อุบล ไมพุม มีการแบ่งเซลล์ด้วยอัตราเร็วสูงสุด 1 ชั่วโมง 54 นาที ในกะทิที่เติมน้ําตาล
หลังจากผ่านระยะพักแล้ว S. Typhimurium
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
เก็บที่อุณหภูมิห้อง
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
สําหรับการเก็บกะทิแช่โดยเย็นอัญซึ่งชลีวัดเยาวราช
อุณหภูมิในตู้เย็นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาได้เฉลี่ย 3.83 ± 0.29 องศาเซลเซียส
พบว่า S. Typhimuriumการวิ
ไม่เมคราะห
ีการเจริ
ญในกะทิทั้งขทีองการทํ
่ไม่เติมาน้นาอิ
ําตาลและเติ
ทางเศรษฐศาสตร
นทรียดวยวิธมปี น้
ลูกําขตาลเนื
าวตนเดี่อ่ยงจากอุ
วและ ณหภูมิที่เก็บต่ํากว่าค่าต่ําสุด
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท ลดลงหรือหยุดชะงัก ทั้ง
ที่เชื้อเจริญได้ อุณหภูมิต่ําส่งผลยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียเนื่องจากทําให้กิจกรรมของเซลล์
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
การขนส่งสารอาหารเข้าเซลล์ การสังเคราะห์และกิจกรรมของเอนไซม์ภายในเซลล์ (Herbert and Sutherland, 2000)
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
โดยในกะทิที่ไม่เติมน้ําตาลนั้นเซลล์บางส่วนเกิดการตายทําให้จํานวนเซลล์ลดลง 0.41 log CFU/กรัม ภายใน 48 ชั่วโมง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
แรก ซึ่งหาอัตราการตายได้เท่าโดย
กับ ธั0.0079
นย ชัยทรต่อชั่วโมง จากนั้นเซลล์จะรอดชีวิตอยู่และมีจํานวนไม่เปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลา 132 ชั่วโมงของการศึ
กษา ในขณะที่ในกะทิที่เติมน้ําตาลจํานวนเซลล์ไม่ลดลงตลอดระยะเวลา 132 ชั่วโมง
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
แสดงให้เห็นว่าการเติมน้ําตาลร้อโดย
ยละดวงรั
10ตนในกะทิ
ําให้ S. Typhimurium อยู่รอดที่อุณหภูมิต่ําได้ดีขึ้น
สวัสดิ์มทงคล
มี ร ายงานการศึก ษาพารามิ เตอร์ก ารเจริญ ของ Salmonella
ในอาหารที่ เก็บ ที่ อุณหภู มิแ ตกต่า งกั น
McQuestin et al. (2010) รายงานว่า S. Typhimurium DT104 ที่เติมลงในไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์มีระยะพักสั้นลงและ
มีอัตราการเจริญเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการเก็บเพิ่มจาก 4 เป็น 42 องศาเซลเซียส โดยในไข่ทั้งฟองพาสเจอร์ไรซ์เก็บที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส S. Typhimurium DT104 มีระยะพัก 4.21 ชั่วโมง และมีอัตราการเจริญจําเพาะ 0.459 ต่อ
ชั่ ว โมง และที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย สแบคที เ รี ย ไม่ มี ก ารเจริ ญ แต่ มี อั ต ราการตายเท่ า กั บ 0.00053 ต่ อ ชั่ ว โมง
นอกจากนั้ นผู้ วิจั ยยั ง ได้ศึ ก ษาไข่ แ ดงพาสเจอร์ไ รซ์ ที่เ ติม น้ํา ตาลร้ อยละ 10 พบว่า ที่อุ ณ หภูมิ 25 องศาเซลเซีย ส S.
Typhimurium DT104 มีระยะพัก 3.5 ชั่วโมงและมีอัตราการเจริญจําเพาะ 0.333 ต่อชั่วโมง แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า
การเติมน้ําตาลส่งผลกระทบต่อการเจริญของแบคทีเรียสายพันธุ์นี้อย่างไรเนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ทําการทดลองกับไข่แดง
พาสเจอร์ไรซ์ที่ไม่ได้เติมน้ําตาล นอกจากนั้น Rezende et al. (2016) รายงานว่า Salmonella ที่เติมลงในเปลือก
และกาก Custard apple มีระยะพักลดลงและมีอัตราการเจริญสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิการเก็บเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 30 องศา
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
7 2560
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม
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(ตอ) ญของแบคทีเรียในอาหารกะทิที่มี S.
เซลเซียส กล่าวโดยสรุป อุณหภูมิเป็นปัจจัยภายนอกที่สPROCEEDINGS
ําคัญทีสารบั
่ส่งผลต่ญอการเจริ
Typhimurium ปนเปื้อนเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมรายงานสื
ิห้องเชืบเนื้อ่องจาก
จะเจริ
ญได้มวิชดาการระดั
ีจึงเป็บนชาติการเพิ
่มความเสี
งจากการประชุ
การประชุ
วิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11่ยงในการเกิดโรคเนื่องจากเชื้อ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
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Abstract
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
The effect of
GRAS
(generally recognized as safe) compounds as antifungal agents on the
โดย อัญชลี เยาวราช
growth of Colletotrichum
gloeosporioides,
fungiานาอิcausing
disease of dragon fruit were
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํ
นทรียดวยวิpostharvest
ธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
studied. Ammonium การทํ
bicarbonate
0.60%,
ammonium
carbonateตําบลทมอ
3%, อํbenzaldehyde
0.005%, sodium
านาอินทรียแบบดั
้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
าเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
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bicarbonate 3% and sodium benzoate 3% showed completely inhibited mycelial growth and spore
โดย โสภิตHowever
ตา ประพฤทธิa พminimum
งษ
germination of the tested fungi.
inhibition in mycelium growth was observed with
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
citric acid (3%) while potassium
metabisulphite had no effect in both mycelium growth and spore
โดย ธันย ชัยทร

germination. Postharvest application of ammonium bicarbonate 0.60%, ammonium carbonate 3%,
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
sodium benzoate 3%, sodium
โดย ดวงรัbicarbonate
ตน สวัสดิ์มงคล 3% and benomyl 0.05% for 5 minutes after inoculation
were effective in reducing disease severity with a significant reduction between 36.06–100.00%.
Keywords: postharvest disease of dragon fruit, GRAS (generally recognized as safe), ammonium
carbonate, ammonium bicarbonate, sodium benzoate, sodium carbonate, sodium bicarbonate

บทนํา

แก้วมังกรเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต สามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ของประเทศ และ
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ปัจจุบันประเทศไทยมีการนําเข้าและส่งออกแก้วมังกร ปัญหาที่สําคัญในการส่งออก คือ
ปัญหาการเน่าเสียเนื่องจากโรคหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ โรคแอนแทรคโนส และโรคผลเน่า ทําให้เกิดความเสียหายต่อ
ผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสพบมีรายงานว่าเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum
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เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum musae, Lasiodiplodia theobromae และ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
Fusarium sp. สาเหตุโรคขั้วหวีเน่ของธุ
าของกล้
100.00 กเปอร์
เซ็นต์ และพบว่า sodium bicarbonate, potassium
รกิจควายได้
ปลีกประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
่ความเข้
carbonate และ potassium sorbate ทีโดย
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และ Fusarium sp. ได้สมบูรณ์ Hasan และคณะ (2012) รายงานว่า sodium bicarbonate ความเข้มข้น 2, 2.5
โดย วัชรพล วงศจันทร
และ 3 เปอร์เซ็นต์ มีผลยับยั้งการเจริ
ญของเส้
นใยและการงอกของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
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นต์ถิสรามารถลดการเกิ
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เปอร์เซ็นต์ Sivakumar และคณะพฤติ
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กษาผลของ
ความเข้
มข้น 3 เปอร์เซ็นต์
จังหวัดจันทบุรี
และ sodium bicarbonate ความเข้มข้นโดย2ชวนพบ
เปอร์เซ็เอีน่ยต์วสานุ
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ดการเศรษฐกิจชุมชน อําผลการทดลองพบว่
เภอพระนครศรีอยุธยา า ammonium
carbonate มีประสิทธิภาพในการควบคุ
มโรคสูงกว่
จังหวัดพระนครศรี
อยุาธยาsodium bicarbonate ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่า
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Palou และคณะ (2009) รายงานว่าการจุ่มผลของสโตนฟรุต (Stone Fruit) ได้แก่ California peaches,
อุบล ไมพุม
nectarines และ plums ลงในสารละลายโดยpotassium
sorbate และ sodium benzoate ความเข้มข้น 200 มิลลิโมล
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สามารถลดการเกิดโรค brown ราrot
ที่เชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว 7 ชนิด ได้แก่ Monilinia fructicola,
น ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
Alternaria alternata, Botrytis cinerea,
โดย Geotrichum
อัญชลี เยาวราช candidum, Penicillium expansum, Mucor piriformis
และ Rhizopus stolonifer ได้ 40.00เปอร์
ต์ Pereraของการทํ
และ Karunaratne
การวิเคราะหเซ็ทนางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิธ(2001)
ปี ลูกขาวตรายงานว่
นเดี่ยวและา โดยจุ่มผลกล้วยใน
การทํ
า
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ทรี
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แ

บบดั
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เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
สามารถลดการเกิดโรค
acetic acid (pH 3) ที่ความเข้มข้น 0.20 เปอร์เซ็นต์, citric acid ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นอํต์าเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
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และความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสในกล้วยได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ Sivakumar และคณะ (2001) รายงานผลการ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ใช้ cinnamaldehyde ความเข้มข้นกลยุ
30ทppm,
acetaldehyde ความเข้มข้น 70 ppm, benzaldehyde ความเข้มข้น 50
ธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ppm และ potassium metabisulphite โดย
ความเข้
น 250 ppm ในอาหารทดสอบ สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย
ธันย มชัยข้ทร
เชื้อรา Gliocephalotrichum microchlamydosporum,
Colletotrichum
และ Botryodiplodia
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจัgloeosporioides
งหวัดจันทบุรี
theobromae สาเหตุโรค brown spot,โดย
anthracnose
ดวงรัตน สวัสดิ์มและ
งคล stem end rot ในเงาะได้สมบูรณ์ และสารทั้ง 4 ชนิด
สามารถลดความรุนแรงของโรคทั้ง 3 โรคได้แตกต่างกัน
ดังนั้นแนวทางการใช้สารในกลุ่ม GRAS เพื่อทดแทนการสารเคมีในการความคุมโรคจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น และ
น่าสนใจในการนํามาศึกษา เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิต และควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกรให้ตรง
ตามความต้องการของตลาด สามารถส่งออกผลไม้ไปยังตลาดต่างประเทศที่มีการเข้มงวดในมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สินค้าเกษตรและอาหารได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
และความรุนแรงของโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร
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วิธีดําเนินการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบ่ม
เนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
บชาติวญ
ิจัยรํของเส้
าไพพรรณี น
ครัใยเชื
้งที่ 11 ้อรา
1. การทดสอบผลของสารกลุ
GRAS
ทีม่มวิีตชาการระดั
่อการเจริ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
าการระดั7บชาติ
ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งbicarbonate
ที่ 8
ทําการทดสอบสารกลุ่มและงานประชุ
GRAS จํมวิาชนวน
ชนิมหาวิ
ด ได้ทยาลัแก่ยราชภั
ammonium
ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์,
ammonium carbonate
ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์บสิ, นbenzaldehyde
ความเข้อมคโกแลต
ข้น 0.005
เปอร์เซ็นต์, citric acid
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็อคจาย สินคาประเภทช็
:
บริษัท NN&KYmetabisulphite
จํากัด
ความเข้มข้น 0.05 เปอร์กรณี
เซ็นศต์ึก,ษาpotassium
ความเข้
มข้น 0.025 เปอร์เซ็นต์, sodium bicarbonate
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ และ sodium benzoate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ผสมในอาหาร PDA ต่อการยับยั้งการ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
เจริญของเส้นใยเชื้อรา ของโรงเรี
Colletotrichum
gloeosporioides
สาเหตุ
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอนโรคหลั
จังหวัดจังนการเก็
ทบุรี บเกี่ยวของแก้วมังกร ด้วยวิธี
poisoned food technique โดย
เปรีพศวั
ยบเที
บชุดควบคุมซึ่งเป็นอาหาร PDA ที่ไม่มีการผสมสารใดๆ และอาหาร PDA
ต สุยขบกั
สบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
าเแปรรู
องการของผูบาริชิโภค
ที่ผสมสารกําจัดเชื้อรา benomyl
ความเข้
มข้ตนวัภันณที0.05
เปอร์
ซ็2560
นต์ป ตามความต
ทําการทดสอบโดยนํ
้นวุ้นที่ได้จากการใช้ cork borer
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุรี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เจาะเส้
นยใยบริ
มหาวิทยาลั
ราชภัฏรํเาวณรอบโคโลนี
ไพพรรณี จังหวัดจันทบุเรชื
ี ้อราที่ใช้ในการทดสอบที่อายุ 7 วัน วางบนผิวหน้า
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
อาหารที่ใช้ในการทดสอบกรอบแนวคิ
บ่มเชืด้อการสื
ไว้ท่อี่อสารแบบปากต
ุณหภูมิห้องอปากอิ
วางแผนการทดลองแบบ
CRD (Completely Randomized
เล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ราชุดควบคุมเจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อ จึงทําการตรวจผลโดยวัดเส้นผ่าน
Design) โดยแต่ละทรีตเม้
นต์รกิมจี ค10
ํา เมื่อเชืก้อารโรงแรมในประเทศไทย
ของธุ
าปลีกซ้ประเภทบริ
โดย บัาลค่ลัางที
ก ่ไสัด้นมทัาคํ
ด านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใย โดยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์
ศูนย์กลางของโคโลนีที่เจริญ และนํ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
VRPTW
ช กรณีศึกษา เชื้อราบนชุดควบคุม และ
การยับยั้ง = [( A – B ) / A] X 100 เมื่อ Aงโดยใช
คือ ค่TSP
าเฉลีและ
่ยของเส้
นผ่มาประยุ
านศูนย์กตกใลางของโคโลนี
บริษัท XYZ จํากัด
B คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์โดย
กลางของโคโลนี
เชื้อราบนชุดทดสอบ
วัชรพล วงศจันทร
2. การทดสอบผลของสารกลุ
่ม GRAS
ที่มีต่อดการงอกของสปอร์
รา
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
พลาดในการตรวจนับสินเชืค้อาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ทําการทดสอบโดยผสมสารกลุ
ชนิดจํต่ากัาดง ๆ ที่ใช้ทดสอบ ดังเช่นขั้นตอนที่ 1 ลงในอาหาร WA วางแผน
ยานยนต กรณีศึกษา่ม : GRAS
บริษัท XYZ
การทดลองแบบ CRD แต่ละทรีตโดยเม้นถิรต์นันมีท ทิ10วาราตรี
ซ้ํา วเมืิท่อย อาหารแข็งแล้ว ใช้ micropipette ดูดสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา
5
กรรมการซื
และการตัสปอร์
ดสินใจของผู
ณฑจากต
มชน
ต่อมิลซลิื้อลที่มิตีตรอผลิ
ปริตมภัาตร
0.1นกกของธุ
มิลลิลิตรกิรจชุหยดลงบนผิ
วหน้าอาหาร PDA
(spore suspension) พฤติ
ความเข้
มข้น้อ1x10
จังหวัดจันทบุรี
หยดลงผิวหน้าอาหาร และทําการเกลี
่ย (spread)
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุรให้
ักษสปอร์กระจายตัวบนผิวอาหารอย่างสม่ําเสมอด้วยแท่งแก้วโค้งงอที่
ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว บ่การศึ
มทิ้งกไว้ษาบทบาทผู
ที่อุณหภูมนําิหในการบริ
้องเป็นเวลา
ชั่วโมงจึจชุงมนํชน
ามาตรวจลั
กษณะการงอกของสปอร์
เชื้อรา และนับ
หารจัด16
การเศรษฐกิ
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
เปอร์เซ็นต์การงอกของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ บันทึกจํานวนสปอร์ที่งอก และสปอร์ทั้งหมดในแต่ละฟิลด์ภายใต้
โดย แสงจิเซ็ตนต ต์ไตกแารยั
สง บยั้งการงอกของสปอร์โดยใช้สูตรโดยใช้สูตรเช่นเดียวกับการคํานวน
กล้องจุลทรรศน์ คํานวณหาเปอร์
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
เปอร์เซ็นต์ยับยั้งเส้นใยในข้อ 1 เมื่อ A คือ จํานวนสปอร์เชื้อราที่งอกเมื่อไม่ได้ผสมสาร GRAS ที่ใช้ในการทดสอบ
โดย อุบล ไมพุม
(ชุดควบคุม) B คือ จํานวนสปอร์เชื้อราที่งอกเมื่อได้ผสมสาร GRAS ที่ใช้ในการทดสอบ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
3. ผลของสารกลุ
การยังเทพมหานคร
บยั้งความรุนแรงของโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร
ราน ่มซีพGRAS
ีเฟรชมารต่ทอในกรุ
ทําการทดลองในผล (Inโดยvivo
test)
เพื่อทดสอบผลในการยับยั้งความรุนแรงของโรค โดยคัดเลือกผลแก้วมังกรพันธุ์
อัญชลี
เยาวราช
การวิ
เคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอิวันนทรีน้ยดําวหนั
ยวิธกปี ต่ลูอกขผลประมาณ
าวตนเดี่ยวและ375-450 กรัม จากสวนธนากร
เนื้อขาวเปลือกแดงที่มีอายุ
การเก็
บเกี
่ยวหลังดอกบาน
30+2
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําเภอปราสาท
อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่ปลูกแก้วมังกรเพื่อการค้าและมีการดําเนินการปลู
กตามระบบเกษตรที่ดี (GAP)
จังหวัดสุรินทร
ทําการขนส่งมายังห้องปฏิบัติกโดย
ารแล้โสภิวทํตตา
าการคั
ดคุณพภาพอี
ประพฤทธิ
งษ กครั้ง เพื่อความสม่ําเสมอของคุณภาพผล นําผลแก้วมังกร
ที่ทําความสะอาดแล้วมาทํ
แล้วนําาปลี
ไปปลู
กเชื
้อด้าวน้ยเส้
นใยเชืเขตดุ
้อราที
7 วัน หลังการปลูกเชื้อ 5 ชั่วโมง จุ่มผล
กลยุาทแผล
ธการตลาดค
กของชุ
มชนท
ําสามเสน
สติ ่มกรุีองายุ
เทพมหานคร
ที่ได้รับการปลูกเชื้อลงในทรีตเม้โดยนท์ธันทยี่มชัีปยระสิ
ทร ทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย และการงอกของสปอร์ที่ได้จาก
การคัดเลือกในผลการทดลองขั
้นตอนที
่ 1 นและ
2 ได้แนก่ทําammonium
ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์,
การวิเคราะห
ทางการเงิ
ของการลงทุ
สวนสละ ในจังหวัดbicarbonate
จันทบุรี
โดย ดวงรั
สดิ์มงคล
ammonium carbonate ความเข้
มข้ตนน 3สวัเปอร์
เซ็นต์, benzaldehyde ความเข้มข้น 0.005 เปอร์เซ็นต์, sodium
bicarbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ และ sodium benzoate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลานาน 5 นาที
ผึ่งให้แห้ง จากนั้นนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยบรรจุในตะกร้าพลาสติก และคลุมด้วยถุงพลาสติกใสเพื่อให้ความชื้น
ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 90 - 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําถุงพลาสติกออก วางแผนการทดลองแบบ CRD
โดยแต่ละ ทรีตเม้นต์มี 10 ซ้ํา หลังการเก็บรักษา 7 วัน ตรวจผลโดยวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผลที่เกิดจากการปลูก
เชื้อ เปรียบเทียบกับชุดการทดลองควบคุม (non-treated control) ที่จุ่มผลที่ได้รับการปลูกเชื้อในน้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
คํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งความรุนแรงของโรคโดยใช้สูตรเช่นเดียวกับการคํานวนเปอร์เซ็นต์ยับยั้งเส้นใยในข้อ 1
เมื่อ A คือ ขนาดของแผลในชุดควบคุม ส่วน B คือ ขนาดของแผลในชุดการทดลองที่จุ่มสาร GRAS ในชุดทดสอบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
4 2560
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม
......................................................................................................................................................................................................................................................

(ตอ)ความแปรปรวน (Analysis of variance)
นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองนํามาวิเคราะห์ผลทางสถิ
ติดสารบั
้วยวิธีวญิเคราะห์
PROCEEDINGS
จากนั้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วรายงานสื
ยวิธี Duncan’s
Range
Testครั้งที(DMRT)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุMultiple
มวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี
่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
และ 99 เปอร์เซ็นต์
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
โดย พิชญ
ญณ
ี ตีรณากรณ
1. ผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการเจริ
ของเส้
นใยเชื้อราจัยและนวัตกรรม
ษาเพิ
อผงทางการจั
ยน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรู
ป
่อขัด่มบมีชเคลื
ผลการทดลองพบว่าสาร แนวทางการศึ
GRAS แต่เพื
ลกะชนิ
ลยับ่อยันประเทศไทย
้งเชืดจํ้อาราหนาColletotrichum
gloeosporioides
แตกต่างกัน
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 1) อาหาร
PDA ที่ผสมสาร ammonium carbonate, ammonium bicarbonate,
โดย พศวัต สุขสบาย
benzaldehyde, sodium bicarbonate,
sodiumฒนาผลิ
benzoate
benomyl
มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้
แนวทางในการพั
ตวัภันณที่ ฑ19เห็และ
าแปรรู
-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หอประชุ
มสิริรบําไพพรรณ
ยรติ
ฯ (อาคาร
( อํacid
ดจํายณหน
ายยของโรงเรี
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
า36)เภอขลุมีงเปอร์
จังหวัเดซ็จันต์ทบุยรับี ยั้งการเจริญของ
สมบูรณ์ เท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์เพื่อเมืการจั
่อเปรี
บเที
บกั
ชุดยควบคุ
ม มพระเกี
สาร
citric
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
เส้นใยเพียงเล็กน้อย เท่ากับ 3.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วน potassium metabisulphite ไม่มีผลยับยั้งการเจริญของเส้นใย
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
(ภาพที่ 1)
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
2. ผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการงอกของสปอร์
โดย บัลลังก สันทัด เชื้อรา
ผลการทดลองพบว่าสาร GRAS
ดมีผลยับยังโดยใช
้งการงอกของสปอร์
เชื้อมาประยุ
รา Colletotrichum
การปรัแต่
บปรุลงะชนิ
เสนทางการขนส
TSP และ VRPTW
กตใช กรณีศึกษา gloeosporioides
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 1) อาหาร WA ที่ผสมสาร ammonium bicarbonate, ammonium
วัชรพล วงศ
จันทร
carbonate, benzaldehyde, citric acid,โดยsodium
benzoate
และ sodium bicarbonate พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ยับยั้ง
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การงอกของสปอร์ได้สมบูรณ์ เท่ากับยานยนต
100.00กรณีเปอร์
เปรีจํยาบเที
ศึกษาเซ็:นบริต์ษเมื
ัท ่อXYZ
กัด ยบกับชุดควบคุม รองลงมาคือ benomyl พบว่า
มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการงอกของสปอร์เท่ากับโดย99.80
เซ็นวต์ิทยส่วน potassium metabisulphite พบว่าไม่มีผลยับยั้ง
ถิรนันทเปอร์
ทิวาราตรี
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
การงอกของสปอร์ (ภาพที่ 2)
จังหวัดจันทบุรี
่ยวสานุ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริโดยญชวนพบ
ของเส้นเอีใยเชื
้อรารักษColletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังการ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เก็บเกี่ยวของแก้วมังกรบนอาหารที
่ผสมสาร
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยาGRAS ที่ใช้ในการทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
% ยับยั้งการงอกของสปอร์
โดย แสงจิตต %
ไตแยัสงบยั้งการเจริญของเส้นใย
สรรพสามิตๆ)
ใหมกับการบริโภคของคนไทย
T1 ชุดควบคุม (อาหารที่ไม่ผสมสารใด
0.00 c
0.00 c
T2 Ammonium bicarbonate โดย อุบล ไมพุม
100.00 a
100.00 a
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
อ
งการซื
อ
้
สิ
น
ค
า
ในร
า
นค
า
ปลี
ก
:
กรณี
ศ
ึกษา a
T3 Ammonium carbonate
100.00 a
100.00
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
T4 Benzaldehyde
100.00 a
100.00 a
โดย อัญชลี เยาวราช
T5 Citric acid
3.00
100.00 a
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํ
านาอิbนทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
T6 Potassium metabisulphite
0.00 c
0.00 c
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
T7 Sodium benzoate
100.00 a
100.00 a
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
T8 Sodium bicarbonate
100.00 a
100.00 a
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
T9 Benomyl
100.00 a
99.80 b
โดย ธันย ชัยทร

ผลการวิจัย

F-test
**
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
C.V. (%)
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 7.97

หมายเหตุ
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนกํากับที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
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่ 8 19-20
และงานประชุ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
วัชรพล ญ
วงศ
จันทร นใยเชื้อรา Colletotrichum
ภาพที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์ยับยัโดย้งการเจริ
ของเส้
gloeosporioides บนอาหาร
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
ด
พลาดในการตรวจนั
บ
สิ
น
ค
า
ประเภทผลิ
ที่ผสมสาร GRAS ที่ใช้ในการทดสอบ และสารเคมี benomyl เมื่อบ่มที่อุณหภูมติหโคมไฟ
้อง เป็นเวลา 7 วัน
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ธันย ชัยทร
ภาพที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์ยับยั้งโดย
การงอกของสปอร์
เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides บนอาหาร WA

PDA

การวิทีเคราะห
ทางการเงินของการลงทุ
ทําสวนสละ ในจั
จันทบุทีร่อี ุณหภูมิห้อง
ที่ผสมสาร GRAS
่ใช้ในการทดสอบ
หลังทํานการทดลอง
16งหวั
ชั่วดโมง
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

3. ผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการยับยั้งความรุนแรงของโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร
เมื่อนําผลแก้วมังกรที่ปลูกเชื้อด้วยเส้นใยเชื้อรามาจุ่มในสารกลุ่ม GRAS และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็น
ระยะเวลา 7 วัน พบว่าสารกลุ่ม GRAS มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งความรุนแรงของโรคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (ตารางที่ 2) โดยพบว่าผลแก้วมังกรที่จุ่ม sodium benzoate และสารเคมี benomyl มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งความ
รุนแรงของโรคเท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม รองลงมา คือ ammonium carbonate,
benzaldehyde, ammonium bicarbonate และ sodium bicarbonate พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งความรุนแรงของ
โรคเท่ากับ 78.15, 46.81, 45.01 และ 36.06 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ภาพที่ 3)
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ยับยั้งความรุนแรงของโรคPROCEEDINGS
เมื่อจุ่มผลแก้วมังกรที่ได้รับการปลูกเชื้อราในสารละลายที่ผสม
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

สาร GRAS และ
สาร benomyl
ที่ใช้ในการทดสอบ
เป็นจพระนางเจ
เวลา า5รําไพพรรณี
นาที ครบ
หลั113
งการเก็
บรักษา 7 วัน
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ทรีตเม้นท์
เปอร์เซ็นต์ยับยั้งความรุนแรงของโรค
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
T1 ชุดควบคุม (น้ํากลั่นกรณี
) ศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
0.00 F
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 45.01 D
T2 ammonium bicarbonate
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
T3 ammonium carbonate
78.15
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรู
ป B
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
หวัดจันทบุCรี
T4 Benzaldehyde ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จัง46.81
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
T5 sodium bicarbonate
36.06 E
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
T6 sodium benzoateเพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ100.00
ง จังหวัดจัAนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
T7 Benomyl
100.00 A
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
F-test
**
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
C.V. (%)
7.97
โดย บัลลังก สันทัด
หมายเหตุ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
** = แตกต่างกันทางสถิตบริิทษี่รัทะดัXYZ
บความเชื
จํากัด ่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์
โดย วั่เชขีรพล
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษที
ยนกํวงศ
ากับจันทีทร
่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test
(DMRT) บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ

หนา

ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุวนมัทํงากรที
สวนสละ
ในจังหวั
ดจันทบุรี ชนิดต่าง ๆ หลังการเก็บรักษา
ภาพที่ 3 แสดงเปอร์เซ็นต์ยับยั้งความรุ
นแรงของโรคบนผลแก้
่จุ่มสาร
GRAS
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการทดสอบสารกลุ่ม GRAS และสารเคมี benomyl ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum
gloeosporioides ที่เป็นสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร พบว่าทุกทรีตเม้นท์มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของ
เส้นใย และยับยั้งการงอกของสปอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ อาหารทดลองที่ผสมสาร ammonium
bicarbonate ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์, ammonium carbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์, benzaldehyde ความ
เข้มข้น 0.005 เปอร์เซ็นต์, sodium carbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ และ sodium benzoate ความเข้มข้น 3
เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใย และการงอกของสปอร์เชื้อราได้ เท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม และเมื่อนําสาร GRAS ที่คัดเลือกได้ไปทดสอบผลยับยั้งความรุนแรงของโรคบนผลแก้วมังกร

320

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
พบว่า ammonium bicarbonate, ammonium
carbonate, sodium benzoate, sodium bicarbonate และ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

benomyl บทความวิ
มีผลยับยั้งจความรุ
แรงของโรคหลั
งการเก็จพระนางเจ
บเกี่ยาวในผลแก้
วมัปงกรที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum
เนืน
่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
รําไพพรรณี ครบ 113
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
gloeosporioides ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งความรุนแรงของโรคระหว่าง 36.06การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคาในล็อคจายมีสิเปอร์
นคาประเภทช็
: นแรงของโรคเท่ากับ 100.00
100.00 เปอร์เซ็นต์ โดย
sodium benzoate และบสิbenomyl
เซ็นต์ยับอคโกแลต
ยั้งความรุ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒรณากรณ
นางานวิจbenzaldehyde,
ัยและนวัตกรรมammonium bicarbonate และ sodium
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ammonium
โดย พิชญณี ตีcarbonate,
bicarbonate พบว่ามีแนวทางการศึ
เปอร์เซ็นเพื
ต์กยษาเพิ
ับ่อยัขั้ง่มบ
ความรุ
น่อแรงของโรคเท่
ากักบเห็4.0”
78.15,
45.01 และ 36.06 เปอร์เซ็นต์
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ
ดนางฟ
าแปรรู46.81,
ป
นประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ตามลําดับ
ต สุขสบาย
ผลการทดลองนี้ชี้ให้โดย
เห็นพศวั
ว่าสารกลุ
่ม GRAS ที่ใช้ในการทดลองมีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา และยับยั้ง
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ความรุนแรงของโรคแตกต่
างกันขึ้นกัาบยชนิ
่เธัลืนวาคม
อกใช้
อเภอขลุ
งกับงานวิ
จัยของ Sivakumar และคณะ (2001)
มสิดริรของสารที
ําไพพรรณ
ยรติสอดคล้
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
ง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ที่รายงานว่าอาหารทดสอบที่ผสม
โดย cinnamaldehyde
จักรกฤษณ วิเชียรมงคลความเข้มข้น 30 ppm, acetaldehyde ความเข้มข้น 70 ppm,
กรอบแนวคิ
อปากอิเล็metabisulphite
กทรอนิกส (eWOM) กัความเข้
บผลประกอบการ
benzaldehyde ความเข้
มข้น 50ดการสื
ppm่อสารแบบปากต
และ potassium
มข้น 250 ppm สามารถยับยั้งการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Gliocephalotrichum microchlamydosporum, Colletotrichum gloeosporioides
โดย บัลลังก สันทัด
และ Botryodiplodia theobromae
สาเหตุโรค brown spot, anthracnose และ stem end rot ในเงาะได้สมบูรณ์
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
และสารทั้ง 4 ชนิดสามารถลดความรุ
บริษัท XYZ จํากัดนแรงของโรคทั้ง 3 โรคได้แตกต่างกัน การที่เส้นใยเชื้อราไม่สามารถเจริญหรือมีการ
เจริญเติบโตลดลงอาจเนื่องมาจากเกลื
บอเนตมีความเป็นด่างสูง จึงมีผลโดยตรงต่อกิจกรรมของ
โดย วัชรพลอคาร์
วงศจบันอเนตและไบคาร์
ทร
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
ด
พลาดในการตรวจนั
ประเภทผลิ
อสรีรตวิโคมไฟ
ทยาต่างๆ ภายในเซลล์ของเชื้อ
ผนังเซลล์ ทําให้ cell membrane permeability ของเชื้อราเพิ่มมากขึบ้นสินส่คงาผลต่
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ราทําให้เชื้อราไม่สามารถเจริญเป็นปกติได้ (Palmer และคณะ, 1997) สอดคล้องกับรายงานของ Arslan และคณะ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
(2009) ที่รายงานว่า ammonium
ความเข้
เปอร์
เซ็นนกกของธุ
ต์ ช่วยเพิ
พฤติกรรมการซื้อbicarbonate
และการตัดสินใจของผู
ซื้อที่มมีตข้อนผลิต2ภัณ
ฑจากต
รกิจ่มชุมpH
ชน ของดินให้สูงขึ้น มีผลยับยั้ง
เชื้อรา Fusarium oxysporum
จังหวัดจันทบุf.sp.
รี melonis ของเมลอนได้สมบูรณ์
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เอกสารอ้างอิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และอภิโดย
รดี แสงจิ
อุทัยตรัตตไตนกิแจสง. (2553). ผลร่วมของ Food additives ร่วมกับความร้อนต่อการ
มีชีวิตรอดของเชื
้อราสาเหตุ
เน่าของกล้วย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41 : 1 (พิเศษ) : 357-360.
สรรพสามิ
ตใหมกับโรคขั
การบริ้วหวี
โภคของคนไทย
ล ไมพKarabulut,
ุม
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คําสําคัญ : เสม็ดขาว, ฤทธิ์ต้านแบคที
เรียต,ตน้ไตํามัแนสงหอมระเหย, MRSA, MSSA
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
Abstract
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
This researchราaimed
to determine
antibacterial activity of essential oil from the leaves of Melaleuca
น ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
อัญชลี of
เยาวราช
cajuputi Powell against 5 โดยstrains
pathogenic bacteria, namely Staphylococcus aureus ATCC 25923
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอินATCC
ทรียดวยวิ43300
ธปี ลูกขา(methicillin
วตนเดี่ยวและ resistant S. aureus, MRSA),
(methicillin susceptible S. aureus, MSSA), ขS.องการทํ
aureus
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
Escherichia coli ATCCจังหวั
25922,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Salmonella Typhimurium ATCC
ดสุรินทร
13311. The antibacterial effect
of the
essentialพงษ
oil was screen via disc diffusion method. As a result, the discs
โดย โสภิ
ตตา ประพฤทธิ
impregnated with theกลยุessential
oilาปลี
16กของชุ
μl/disc
activity against both strains of MRSA and
ทธการตลาดค
มชนทexhibited
าน้ําสามเสน inhibitory
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
MSSA with inhibition zoneโดยdiameter
in
range
of
14±1.82
and
11.3±0.57
mm, respectively. The minimal
ธันย ชัยทร

inhibitory concentrations
minimal
bactericidal
การวิ(MICs)
เคราะหทand
างการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละconcentrations
ในจังหวัดจันทบุรี (MBCs) of the essential oil against the
ดวงรัตน สวัสดิusing
์มงคล broth macrodilution method. As a result, the essential oil
tested organisms were alsoโดยinvestigated
exhibited the antibacterial effect against the tested strains of MRSA and MSSA with the MIC and MBC values in
range of 0.12 to 0.25 μl/ml and 0.25 to 0.5 μl/ml, respectively. According to a ratio of those MBCs/MICs were
not over 4 times, this data indicated bactericidal activity of the M. cajuputi oil against the tested strains of
S. aureus. Unfortunately, the highest tested concentration of the oil at 16 μl/ml could not demonstrate any
inhibitory effect against E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853 and S. Typhimurium ATCC 13311.
Keywords : Melaleuca cajuputi, Antibacterial activity, Essential Oil, MRSA, MSSA
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บทนํา

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
ปัจจุบันโรคติดเชื้อบทความวิ
จากแบคทีเจรีัยยยั(ภาคบรรยาย)
งและงานประชุ
คงเป็
นปัมญวิชหาสาธารณสุ
ขที่สําคัญของทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิหน
่งการา
าการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะซึ่งมักการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่นอนรักษาตับวอยู
่ในโรงพยาบาล ทําให้ยากต่อการรักษาและมีอัตราการ
สินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
เสียชีวิตสูง จากการศึกษาผลกระทบจากการติ
้อยาต้าจํนจุ
กรณีศึกษา ดบริเชืษ้อัทดืNN&KY
ากัดลชีพในโรงพยาบาลของประเทศไทยจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,023
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม Escherichia coli, Klebsiella
แห่ง โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในปี 2553
Pseudomonas
aeruginosa,
โดย พิชพบว่
ญณี าตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กและ
ษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟนาแปรรู
pneumoniae, Acinetobacter baumannii
aureus
สายพั
ธุ์ที่ดปื้อยาเมทิซิลลิน (methicillin่อขัStaphylococcus
่อนประเทศไทย
ยนบเารีนโป
งน้ํารอขนองการติ
ตําบลโปงดน้เชื
ํารอ้อนในโรงพยาบาลที
อําเภอโปงน้ํารอน ่จัพงบได้
หวัดจับน่อทบุ
รี กดื้อยาปฏิชีวนะ
resistant S. aureus, MRSA) ของโรงเรี
เป็นแบคที
ยสาเหตุ
ยและมั
โดย พศวัต สุขสบาย
หลายขนาน (ภานุมาศ และคณะ, 2555)
โรคติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลที
่พบบ่อยอันดับหนึ่งคือโรคติดเชื้อในระบบ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ทางเดินหายใจและปอดบวมโดยพบว่เพืา่อมีการจั
P. ดจําaeruginosa,
นสาเหตุ
หยลัรติกฯของการติ
ดเชืง ้อจังหวั
(ร้อดจัยละ
โรคติดเชื้อ
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
( อํา36)
(อาคาร
าย ของโรงเรี
ยนวัเป็อาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
นทบุร22-31)
ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
แบคทีเรียในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยเป็นอันโดย
ดับสองคื
อการติ
้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งมี E. coli เป็นสาเหตุหลักของ
จักรกฤษณ
วิเชีดยเชื
รมงคล
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
อปากอิ
ทรอนิ
กับผลประกอบการ
การติดเชื้อ (ร้อยละ 11-18) มักพบในผู
้ป่วยที่ไดด้การสื
รับการใส่
สายสวนหรื
อใส่เล็เกครื
่องมืกสอผ่(eWOM)
านเข้าทางเดิ
นปัสสาวะ และการติดเชื้อ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
แบคทีเรียในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่สามคือการติดเชื้อแบคทีเรียผ่านทางบาดแผลผ่าตัดและการติดเชื้อในกระแส
โดย บัลลังก สันทัด
เลือดโดยพบว่า S. aureus เป็นสาเหตุ
หลักของการติ
ดเชื้อ (ร้อยละ 5-17) ทําให้เกิดฝีหนองบริเวณแผลผ่าตัดหรือการติดเชื้อ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ในกระแสเลือด นอกจากนี้ปัญหาโรคติ
ด
เชื
้
อ
แบคที
เ
รี
บริษัท XYZ จํากัด ยในระบบทางเดินอาหารยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่สามารถเกิดขึ้นได้กับ
ประชาชนทั่วไปในชุมชนโดยเกิดจากการติดโดย
เชื้อวัผ่ชารพล
นทางการบริ
วงศจันทร โภคอาหารและน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เช่น Salmonella
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
พลาดในการตรวจนั
สินชคาัยประเภทผลิ
ตโคมไฟ for Disease
Typhimurium เป็นต้น (สํานักสุขาภิการปรั
บาลอาหารและน้
ํา กรมอนามั
ย, ด2556;
สมหวัง ด่าบนวิ
, 2544; Centers
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
Control and Prevention (CDC), 2016a; CDC, 2016b; CDC, 2016c) ในปี ค.ศ. 2014 O’Neill รายงานว่าในแต่ละปีมี
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการติดเชื
้
อ
ดื
้
อ
ยาประมาณปี
ละ 700,000 คน และจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 10 ล้านคนในปี ค.ศ. 2050
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกคิ
นมูรี ลค่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหากยังไม่มีมาตรการใดๆ ในการ
จังหวัดดจัเป็
นทบุ
แก้ปัญหาดังกล่าว (O’Neill, 2014) สําหรับการศึ
กษาเบืเอี้องต้
นในประเทศไทยพบว่
ามีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละ
โดย ชวนพบ
่ยวสานุ
รักษ
การศึกษาบทบาทผู
ําในการบริ
ชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยางถึง 4.2 หมื่นล้าน
88,000 ราย ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้
อยละน4.3
ต่อปี หคิารจั
ดเป็ดการเศรษฐกิ
นการสูญเสีจชุยมทางเศรษฐกิ
จโดยรวมสู
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
บาท (ภานุมาศ และคณะ, 2555) การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมหรือใช้โดยไม่จําเป็นทําให้ปัญหาการดื้อยาของแบคทีเรีย
โดย แสงจิตต ไตแสง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประสิทธิภาพของยาปฏิ
ชีวนะที่มีอยู่ลดลง ยิ่งมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้นเท่าใดก็จะทําให้
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เกิดปัญหาการดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัโดย
ว การที
่แบคทีเรียสามารถพัฒนากลไกการดื้อยาภายหลังจากมีการผลิตและนํายา
อุบล ไมพุม
ปฏิชีวนะใหม่ๆ มาใช้ทุกครั้งทําให้ขาดแรงจู
งใจทางเศรษฐกิจสําหรับอุตสาหกรรมด้านเวชภัณฑ์และยารักษาโรคในการพัฒนา
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆ (Ventola, 2015)
กประเทศทั
่วโลกกําลังก้าวเข้าสู่ “ยุคหลังยาปฏิชีวนะ (postantibiotic era)”
ราน ซีและทุ
พีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้นักวิจัยพยายามค้นหาแหล่
ง
ของสารต้
า
นจุ
โดย อัญชลี เยาวราช ลินทรีย์ชนิดใหม่ๆ เพื่อใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะเดิมที่เริ่มใช้รักษา
การวิเคราะห
ของการทํานาอิตนสัทรีตยว์ดวและอุ
ยวิธปี ลูตกสาหกรรมอาหารเพื
ขาวตนเดี่ยวและ
ไม่ไ ด้ผลและ/หรือนํามาใช้ใ นอุตสาหกรรมอื
่นๆทางเศรษฐศาสตร
เช่น อุตสาหรรมการผลิ
่อลดการใช้ยา
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ปฏิชีวนะในห่วงโซ่การผลิตอาหารซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียดื้อยาใน
หวัดสุรินทร
สิ่งแวดล้อม พืชสมุนไพรเป็นอีกทางเลืจัองกหนึ
่งโดย
ที่มโสภิ
ีผู้ให้ตคตาวามสนใจโดยเฉพาะอย่
างยิ่งกลุ่มของพืชสมุนไพรที่มีประวัติการใช้รักษา
ประพฤทธิพงษ
โรคและการใช้ประโยชน์ต่างๆ มายาวนานตั
้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแสดงว่ามีสรรพคุณและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับได้
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสกัดจากสมุนไพรในกลุโดย่มของน้
นหอมระเหย (essential oil, EO) เป็นสารหอมระเหยธรรมชาติที่ได้
ธันย ชัํายมัทร
จากพืชที่มีกลิ่นหอม (Aromatic plants)
เป็นสารเมแทบอไลท์
ทุติยนภูทํมาิ สวนสละ
(secondary
ที่พืชผลิตขึ้นเพื่อป้องกัน
การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุ
ในจังหวัmetabolite)
ดจันทบุรี
การรุกรานของศัตรู เช่น แบคทีเรีย ไวรัส โดย
เชื้อดวงรั
รา และแมลง
รวมทั
้
ง
สั
ต
ว์
ก
ิ
น
พื
ช
ต่
า
งๆ
น้
ํ
า
มั
น
หอมระเหยเป็
นสารประกอบ
ตน สวัสดิ์มงคล
เชิงซ้อนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านอักเสบ และระงับความรู้สึกได้ ดังนั้นจึงมีการนําน้ํามันหอม
ระเหยมาใช้เป็นสารถนอมอาหาร ต้านจุลินทรีย์ ลดการอักเสบ บรรเทาอาการปวดและยาชาเฉพาะที่มาตั้งแต่สมัยยุคกลาง
จนถึงปัจจุบัน (Bakkali et al., 2008)

เสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell.) เป็นพืชในวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) เป็นไม้ต้น สูง 5-25 เมตร เรือนยอด
แคบ ลําต้นมักบิด เปลือกสีขาวนวลเป็นแผ่นบางๆ เรียงซ้อนกันเป็นปึกหนานุ่ม เปลือกชั้นในบางสีน้ําตาล ยอดอ่อนกิ่งอ่อน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสกัดจากสมุนไพรในกลุ่มของน้ํามันหอมระเหย (essential oil, EO) เป็นสารหอมระเหยธรรมชาติที่ได้
จากพืชที่มีกลิ่นหอม (Aromatic plants) เป็นสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (secondary metabolite) ที่พืชผลิตขึ้นเพื่อป้องกัน
การรุกรานของศัตรู เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และแมลง รวมทั้งสัตว์กินพืชต่างๆ น้ํามันหอมระเหยเป็นสารประกอบ
มวิชาการระดับชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุบมวิความรู
ชการประชุ
าการระดั
เชิงซ้อนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านอักเสบ และระงั
้สึกบได้ชาติดัวงจินััย้นรํจึาไพพรรณี
งมีการนําน้ํามันหอม
และงานประชุมวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
ทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
ระเหยมาใช้
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ต้านจุลินทรีมยวิช์ าการระดั
ลดการอักชาติ
เสบมหาวิ
บรรเทาอาการปวดและยาชาเฉพาะที
่มาตั้งแต่สมัย2560
ยุคกลาง
......................................................................................................................................................................................................................................................
จนถึงปัจจุบัน (Bakkali et al., 2008)
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Propionibacterium acne (กนกวรรณ เวธน์ภาคิน และกัญญา มัชฒิมาวิวัฒน์, 2552; อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ และคณะ,
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2546) อย่างไรก็ตามข้อมูลกรอบแนวคิ
เกี่ยวกับฤทธิ
์ต้านแบคทีเรียก่อโรคของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวในประเทศไทยยังมีไม่มาก
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
นักดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวโดย
ัตถุปบัระสงค์
ลลังก สัเนพืทั่อดศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดิน
อาหาร ได้แก่ Salmonellaการปรั
Typhimurium
แบคทีเงรีโดยใช
ยที่เป็TSP
นสาเหตุ
องการติมาประยุ
ดเชื้อทีกต่แใผล
ฝี หนองต่
บปรุงเสนทางการขนส
และ ขVRPTW
ช กรณี
ศึกษา างๆ ได้แก่ S. aureus ทั้งสาย
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
พันธุ์ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน (MRSA) และสายพันธุ์ที่ไวต่อยาเมทิซิลลิน (methicillin susceptible S. aureus, MSSA) รวมทั้ง
วงศ25922
จันทร ที่ใช้ในการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพทั่วไปเพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูล
แบคทีเรียมาตรฐาน Escherichiaโดยcoliวัชรพล
ATCC
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
พื้นฐานในการศึกษาและพัฒ
นาเป็นสารต้านแบคทีเรียสําหรับทดแทนหรือใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะเดิมที่ใช้รักษาไม่ได้ผล
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย

วัตถุประสงค์ของการวิพฤติ
จัยกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน

ดจันทบุรเี รียของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวในการยับยั้งและฆ่าแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
เพื่อประเมินฤทธิจัง์ตหวั้านแบคที

โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อุปกรณ์และวิธีดําเนินจัการวิ
จัย
งหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวอย่างพืชได้รับความอนุ
ดจําแนกชนิดโดยโครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
โดยเคราะห์
แสงจิตตและจั
ไตแสง
อันเนื่องมาจากพระราชดํสรรพสามิ
าริฯ ทําตการกลั
่
น
น้
ํ
า
มั
น
หอมระเหยจากใบเสม็ดขาวด้วยวิธีการต้มกลั่นด้วยน้ํา (hydrodistillation)
ใหมกับการบริโภคของคนไทย
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้อัตราส่โดย
วนใบเสม็
กรัมต่อน้ํากลั่น 500 มิลลิลิตร นําของเหลวผสมระหว่างน้ําและน้ํามัน
อุบล ไมดพขาวสด150
ุม
หอมระเหยที่กลั่นได้ตั้งทิ้งการสื
ไว้ที่ออสารทางการตลาดที
ุณหภูมิห้องเพื่อให้
มันหอมระเหยแยกออกจากชั
่มีผสลต่วอนของน้
ความตอํางการซื
้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศ้นึกน้ษาํา เก็บส่วนน้ํามันหอมระเหยใส่
ฟรชมาร
งเทพมหานคร
ขวดแก้วปราศจากเชื้อ ปิดรทัานบด้ซีพวีเยอลู
มิเนีทยในกรุ
มฟอยด์
และเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น คํานวณปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ได้โดย
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
คิดเป็นร้อยละของน้ําหนักใบเสม็ดขาวสด (% yield) ดังสมการต่อไปนี้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวั%ดสุYield
รินทร = ปริมาณน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว (กรัม) x 100
น้ําหนักพสดของใบเสม็
ดขาว (กรัม)
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
งษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
แบคทีเรียทดสอบ จํานวน
โดย ธั5นยสายพั
ชัยทรนธุ์ ได้แก่ E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923 (MSSA), S. aureus

P. ในจั
aeruginosa
ATCC 43300 (MRSA) S.การวิTyphimurium
13311
เคราะหทางการเงิATCC
นของการลงทุ
นทําและ
สวนสละ
งหวัดจันทบุรี ATCC 27853 ได้รับความอนุเคราะห์จาก
โดย ดวงรั
ตนทสวั
สดิย์มบูงคล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ
ยาลั
รพา การเตรียมกล้าเชื้อทดสอบทําได้โดยถ่ายเชื้อที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -70°C
มาเพาะเลี้ยงในอาหาร Tryptic soy agar (TSA) ที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง เลือกโคโลนีเดี่ยวจํานวน 5-7 โคโลนี
มาเพาะเลี้ยงในอาหาร Tryptic soy broth (TSB) ที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง นําแขวนลอยกล้าเชื้อที่ได้มาปรับความ
ขุ่นให้ได้เท่ากับสารละลายมาตรฐาน McFarland No. 0.5 ซึ่งเทียบเท่ากับกล้าเชื้อที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 1.5 x 108 CFU
ต่อมิลลิลิตร (ใช้สําหรับการทดสอบด้วยวิธี disk diffusion) และนํามาเจือจางต่อด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ cation adjust
Mueller-Hinton II broth (CAMHB) หรือ CAMHB ที่เติม NaCl ร้อยละ 2 (สําหรับ MRSA) เพื่อให้ได้แขวนลอยกล้าเชื่อที่มี
ความหนาแน่นเท่ากับ 5 x 105 CFUต่อมิลลิลิตร (ใช้สําหรับการทดสอบด้วยวิธี broth macrodilution)
การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียเบื้องต้นด้วยวิธี Disc diffusion ตามมาตรฐานของ Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI) M02-A12 (CLSI, 2012a) ทําได้โดยการนํากล้าเชื้อ (1.5 x 108 CFUต่อมิลลิลิตร) มา
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ป้ายลงบนผิวหน้าอาหาร Mueller Hinton Agar
(MHA)งจากการประชุ
หรืการประชุ
อ MHA
ที่เติม NaCl ร้อยละ 2 (สําหรับ MRSA) โดยใช้ไม้พันสําลี
รายงานสืบเนื่องจาก
มวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ปราศจากเชื้อป้ายให้ทั่วเป็นบทความวิ
แนว 3 ระนาบ
้งทิเนื่อ้งงในวโรกาสคล
ไว้สักครูา่แยวัต่นพระราชสมภพสมเด็
ไม่ควรเกิน จ15
นาทีารําไพพรรณี
หลังจากนั
พระนางเจ
ครบ 113้นปนําแผ่นดิสก์ (antibiotic assay
จัย ตั(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
disc ปราศจากเชื้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร) ที่บรรจุน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว 16, 8, 4, 2 และ 1
นคาในล็
อคจายDimethylsulfoxide
สินคาประเภทช็อคโกแลต(DMSO)
:
ไมโครลิตรต่อดิสก์ มาวางลงบนผิวหน้าการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ของอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยมีดิสก์บบสิรรจุ
100%
ปริมาตร 20
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ไมโครลิตรต่อดิสก์ เป็นชุดควบคุมผลลบ และดิ
สก์ยาปฏิ
ชีวนะ cefoxitin
(30 ตไมโครกรั
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
กรรม มต่อดิสก์) และดิสก์ยาปฎิชีวนะ
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
Gentamycin (10 ไมโครกรัมต่อดิสก์แนวทางการศึ
) เป็นชุดควบคุ
แนะนํ
CLSIาแปรรู
M100-S22
(CLSI, 2012c) สําหรับ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนาายน้
ําพริกาเห็ใน4.0”
ดนางฟ
ป
เพืกษาเพิ
่อมขัระบบทดสอบตามคํ
่อนประเทศไทย
แบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบตามลํ
า
ดั
บ
นํ
า
ไปบ่
ม
เป็
น
เวลา
18-24
ชั
่
ว
โมง
ที
่
อ
ุ
ณ
หภู
ม
ิ
35±2
องศาเซลเซียส
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ขสบายเวณยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ (Inhibition zone) มีหน่วยเป็น
อ่านผลโดยการวัดขนาดความกว้างของเส้นผ่โดย
านศูพศวั
นย์ตกสุลางบริ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
บริโภค ลงบนแผ่นดิสก์ให้
นณ
ธันDMSO
วาคม
2560ปเพืตามความต
มิลลิเมตร (หมายเหตุ* น้ํามันหอมระเหยถูกเจือจางด้
วยมตัสิรตวิรําวัภัทํไพพรรณ
าที่ ละลาย
่อ( ปรับ36)
ปริอมงการของผู
าตรในการบรรจุ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เท่ากับ 20 ไมโครลิตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีกรอบแนวคิ
เรียด้วยวิธดี การสื
broth
macrodilution
ทําการประเมิ
ต์ ้านแบคทีเรียทดสอบโดยการ
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM)นฤทธิ
กับผลประกอบการ
หาค่าความเข้มข้นต่าํ สุดที่สามารถยับยัของธุ
้งแบคที
concentration, MIC) ด้วยวิธี broth macrodilution
รกิจเครีายปลี(Minimum
กประเภทบริกinhibitory
ารโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังก โดยเติ
สันทัดมน้ํามันหอมระเหยที่เจือจางด้วย dimethyl sulfoxide (DMSO)
ซึ่งดัดแปลงมาจาก CLSI M07-A09 (CLSI, โดย
2012b)
การปรับปรุหลั
งเสงนจากนั
ทางการขนส
งโดยใช TSP และ
ตใช กรณี
อมิศลึกลิษาลิตร) ปริมาตร 980
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดสอบ
น้ เติมแขวนลอยกล้
าเชืVRPTW
้อ (5 xมาประยุ
105 กCFUต่
บริษัท XYZ จํากัด
ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน โดยความเข้มข้นสุดโดย
ท้ายของน้
ํามันหอมระเหยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.03–16 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร นําไปบ่ม
วัชรพล วงศจันทร
ที่อุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 18-24 ชั่วการปรั
โมง เติ
resazurin
ีความเข้มข้น 1.35
ลิกรัมต่อมิตโคมไฟ
ลลิลิตร ปริมาตร 10
บปรุมสารละลาย
งกระบวนการเพื
่อลดความผิทีดม่ พลาดในการตรวจนั
บสินคมิาลประเภทผลิ
ยานยนต
ึกษาา MIC
: บริษจากหลอดที
ัท XYZ จํากัดม่ คี วามเข้มข้นของน้าํ มันหอมระเหยต่ําที่สุดทีไ่ ม่พบการ
ไมโครลิตร นําไปบ่มต่อที่สภาวะเดิม 2-4
ชั่วโมงกรณี
อ่าศนค่
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
วิทย
เจริญของแบคทีเรีย (อาหารเป็นสีม่วง) (Bolouiri, Sadiki, & Ibnsouda,
2016; Pereira, Dias, Vasconcelo, Rosa &
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
Saavedra, 2013) และตรวจสอบการรอดชีวิตของแบคทีเรียในน้าํ เลี้ยงเชื้อของหลอดทดสอบแต่ละความเข้มข้นโดยเทคนิค
จังหวัดจันทบุรี
drop plate บนอาหาร TSA เพื่อหาค่าโดย
ความเข้
มข้นเอีต่่ยําสุวสานุ
ดของน้
ชวนพบ
รักษํามันหอมระเหยที่ฆา่ แบคทีเรีย (Minimum Bactericidal
concentration, MBC) บันทึกค่าความเข้
นของหลอดทดสอบที
ม่พดบการเจริ
ญจของแบคที
เรียจากน้ําเลีอ้ยยุงเชื
การศึมกข้ษาบทบาทผู
นําในการบริหไ่ารจั
การเศรษฐกิ
ชุมชน อําเภอพระนครศรี
ธยา้อบนผิวหน้าอาหาร
ดพระนครศรีอยุธยา
TSA เป็นค่า MBC สําหรับชุดควบคุมจัคุงหวั
ณภาพของระบบทดสอบจะทํ
าการตรวจหาค่า MIC ของยาปฏิชีวนะ gentamicin และ
แสงจิตต27853
ไตแสง และ S. aureus ATCC 25923 ตามลําดับ โดยอ้างอิงจาก CLSI
ยาปฏิชีวนะ oxacilin ต่อเชื้อ P. aeruginosaโดยATCC
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
M100-S22 (CLSI, 2012c) และใช้ DMSO (ความเข้มข้นสุดท้โาภคของคนไทย
ยเท่ากับร้อยละ 2) เป็นตัวแปรควบคุมเชิงลบ
โดย อุบล ไมพุม
การวิเคราะห์ทางสถิติ ชุดข้อมูลของการทดสอบด้วยวิธี Disc diffusion คํานวณจากผลการทดลอง 3 ครั้งที่เป็น
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
อิสระต่อกัน โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ±การสื
ส่
ว
นเบี
่ยงเบนมาตรฐาน ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varience,
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ANOVA) และความแตกต่างของชุดข้อมูลด้วโดย
ย One-way
ANOVA และ Duncan multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น
อัญชลี เยาวราช
ร้อยละ 95 (p value = 0.05) โดยใช้การวิ
โปรแกรมสถิ
ติสําเร็จรูป SPSS
forาWindows
เวอร์
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
นาอินทรียดวยวิ
ธปี ลูชกันขา17.0
วตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ผลการวิจัย
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็โดย
ดขาวสดน้
ําหนัก 1,390 กรัม ด้วยวิธีการต้มกลั่นด้วยน้ําในอัตราส่วนใบเสม็ดขาว
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สดต่อน้ํากลั่นเท่ากับ 3:10 จะได้น้ํามันหอมระเหยที
่มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอมน้ําตาล และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
โดย ธันย ชัยทร

ปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้ (กรัม) คิดเป็นร้อยละของน้ําหนักใบเสม็ดขาวสด (กรัม) (% Yield) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.19
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
(ตารางที่ 1)
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
การตรวจกรองฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเบื้องต้นของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบสายพันธุ์
ต่างๆ ด้วยวิธี disk diffusion พบว่าดิสก์น้ํามันหอมระเหยเสม็ดขาวที่ขนาดบรรจุตั้งแต่ 1-16 ไมโครลิตรต่อดิสก์ สามารถแสดง
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus ที่ใช้ทดสอบได้ทั้งสองสายพันธุ์ ซึ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งที่เกิดขึ้นแปรผัน
โดยตรงกับปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่บรรจุในแผ่นดิสก์โดยค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณ
ยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 25923 และ S. aureus ATCC 43300 ของดิสก์น้ํามันหอมระเหยดังกล่าวมีค่าพิสัย (range)
อยู่ในช่วง 7.0±0.00 ถึง 11.3±0.57 และ9.3±1.15 ถึง 14.1±1.82 มิลลิเมตร ตามลําดับ อย่างไรก็ตามดิสก์น้ํามันหอมระเหย
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สารบัญ (ตอ)

เสม็ดขาวขนาดบรรจุต่างๆ ที่ใช้ทดสอบไม่แสดงฤทธิPROCEEDINGS
์ยับยั้ง E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853 และ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
S. Typhimurium บทความวิ
ATCC 13311
่ 2) นอกจากนี
้ยังพบว่จาพระนางเจ
ดิสก์บารํรรจุ
DMSO
สดงฤทธิ
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
าไพพรรณี
ครบ 113ทีป่ใช้เป็นชุดควบคุมผลลบไม่แหน
จัย(ตารางที
(ภาคบรรยาย)
า ์ในการ
มวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลั
ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบทุกสายพันธุ์ สํและงานประชุ
าหรับการทดลองชุ
ดควบคุ
มคุยราชภั
ณภาพของระบบทดสอบพบว่
าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณ
บสินคาในล็อและขนาดเส้
คจาย สินคาประเภทช็
: เวณยับยั้ง P. aeruginosa
ยับยั้ง S. aureus ATCC การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
25923 ของดิสก์ยาปฏิชีวนะ cefoxitin
นผ่านศูอนคโกแลต
ย์กลางบริ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ATCC 27853 ของดิสก์ยาปฏิชีวนะ “การพั
gentamicin
อยู่ในเกณฑ์จมัยาตรฐานกํ
การพัฒนางานวิ
และนวัาหนดของ
ตกรรมCLSI M100-S22 (CLSI, 2012c)

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อดขัได้่มบคชดิเคลื
่อร้อนประเทศไทย
ตารางที่ 1 ปริมาณน้ํามันหอมระเหยที
ส
่
กั
เป็
น
ยละของน้
ํ
า
หนั
ก
ใบเสม็
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารดอขาวสด
น จังหวัด(%
จันทบุyield)
รี
ชนิดของพืชตัวอย่าง
หนัตกของพื
ชตัวอย่าง
น้ําหนักของน้ํามันหอมระเหย
% Yield
โดยน้ําพศวั
สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
เ
ห็
ด
นางฟ
า
แปรรู
ป
ตามความต
อ
งการของผู
บ

ริ
โ
ภค
วั
น
ที
่
19
20
ธั
น
วาคม
2560
ใบสด
1,390
0.19
ณ หอประชุ
มสิริรํากรั
ไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ของโรงเรี
ยมนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ2.6
ง จักรั
งหวัมดจันทบุรี
ของเสม็ดขาว เพื่อการจัดจําหนายมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ตารางที่ 2 ขนาดเส้นผ่านศูของธุ
นย์กรลางบริ
บยั้งแบคที
เรียทดสอบสายพันธุ์ต่างๆ ของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว
กิจคาปลีเวณยั
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
เมื่อทดสอบด้วยวิธี Diskโดยdiffusion
นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร)(ก)
บัลลังก สัน(แสดงเป็
ทัด
ดิสก์บรรจุ
น้ํามันTSP
หอมระเหยจากใบเสม็
ดขาวกตใช กรณีศึกษา
ดิสก์ยาปฎิชีวนะ
การปรับปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช
และ VRPTW มาประยุ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
(ไมโครลิตรต่อดิสก์)
(ไมโครกรัมต่อดิสก์)
แบคทีเรียทดสอบ
โดย
16 วัชรพล วงศจ8ันทร
4
2
1
cefoxitin(ข) gentamycin(ค)
a
ab
bc
c
การปรั
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินcคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
S. aureus ATCC 25923
11.3±0.57
10.1±0.17
9.0±0.00
7.8±0.23
7.0±0.00
25.4±1.40 (S) ไม่ได้ทดสอบ
d
de
ef
f
f
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
S. aureus ATCC 43300
14.1±1.82 12.7±1.66 11.4±1.25 10.3±1.15 9.3±1.15 13.6±2.08 (R) ไม่ได้ทดสอบ
โดย
E. coli ATCC 25922
NZ ถิรนันท ทิวาราตรี
NZ วิทย
NZ
NZ
NZ
ไม่ได้ทดสอบ 18.0±1.73 (S)
ดสินใจของผูซื้อNZ
ที่มีตอผลิตภัณฑจNZ
ากตนกกของธุรNZ
กิจชุมชน ไม่ได้ทดสอบ 20.6±0.57 (S)
P. aeruginosa ATCC 27853พฤติกรรมการซื
NZ ้อและการตัNZ
ทบุรี
S. Typhimurium ATCC 13311จังหวัดจันNZ
NZ
NZ
NZ
NZ
ไม่ได้ทดสอบ 18.3±0.57 (S)
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
หมายเหตุ NZ ไม่เกิดบริเวณยับยั้ง (no inhibition zone)
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
(ก) ค่าเฉลี่ย จั±งหวัค่าดเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
พระนครศรี
อยุธยา คํานวณจากผลการทดลอง 3 ซ้ํา และอักษรกํากับที่แตกต่างกันแสดงความ
แตกต่างกันอย่าโดย
งมีนแสงจิ
ัยสําตคัตญไตทางสถิ
แสง ติ (p value < 0.05) ของชุดช้อมูลที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกัน
(ข) ชุดควบคุสรรพสามิ
มคุณภาพของระบบทดสอบสํ
าหรับแบคทีเรียแกรมบวก
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
(ค) ชุดควบคุมคุณภาพของระบบทดสอบสํ
าหรับแบคทีเรียแกรมลบ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
องการซื้อสินคCLSI
า ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
(S) แบคทีเรียไวต่อยาปฏิชีวนะ ตามเกณฑ์การแปลผลของ
ซีพีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
(R) แบคทีเรียราดืนอ้ ยาปฏิ
ชีวนะท ในกรุ
ตามเกณฑ์
การแปลผลของ CLSI
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การประเมินฤทธิ์ตการทํ
้านแบคที
าความเข้มข้นต่ําสุดตํทีาบลทมอ
่สามารถยั
บยั้งแบคทีเรีย (MIC) ด้วยวิธี broth
านาอินเรีทรียทดสอบโดยการหาค่
ยแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
macrodilution พบว่าค่า MIC
ํามันหอมระเหยที่ใช้ยับยั้ง S. aureus ATCC 25923 และ S. aureus ATCC 43300 มีค่า
จังหวัของน้
ดสุรินทร
โดยอมิโสภิ
เท่ากับ 0.25 และ 0.12 ไมโครลิตรต่
ลลิตลตาิตรประพฤทธิ
ตามลําดัพบงษ(ภาพที่ 1) ในขณะที่น้ํามันหอมระเหยทุกระดับความเข้มข้นที่ใช้ใน
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
าน้ําสามเสน
เขตดุสติ ญกรุ
งเทพมหานคร
การทดสอบ(0.03 - 16 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร)ของชุ
ไม่มสชนท
ามารถยั
บยั้งการเจริ
ของแบคที
เรียแกรมลบทั้งสามชนิดได้ (ภาพที่ 2)
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
สําหรับชุดควบคุมการทดลองพบว่าแบคทีเรียทดสอบสามารถเจริญได้ดีในหลอดทดสอบควบคุมผลลบ (negative control,

การวิเคราะห
ทางการเงิ
นทําสวนสละ
จันทบุ
NC) ซึ่งมีเพียงกล้าเชื้อในอาหาร
CAMHB
ผสมนของการลงทุ
DMSO (ความเข้
มข้นในจั
สุดงหวั
ท้าดยเท่
ากัรบี ร้อยละ 2) และไม่พบการปนเปื้อนของ
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
จุลินทรีย์ใดๆ ในอาหารเลี้ยงเชื้อ CAMHB ที่ผสม DMSO ความเข้มข้นสุดท้ายร้อยละ 2 ซึ่งใช้เป็นชุดควบคุมสภาวะปลอดเชื้อ
ของระบบ (sterility control, SC) สําหรับชุดควบคุมคุณภาพของระบบทดสอบพบว่า ค่า MIC ของยาปฏิชีวนะ oxacillin
ในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 25923 มีค่าอยู่ในช่วง 0.25-0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 3) และค่า MIC ของยา
ปฏิชีวนะ gentamicin ในการยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa ATCC 27853 มีค่าเท่ากับ 2.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 4)
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนดของ CLSI M100-S22 (CLSI, 2012c)
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
ง จังหวัดจัสายพั
นทบุรี ันธุ์ต่างๆ
ภาพที่ 1 ผลการตรวจหาค่า MIC ของน้ํามัันหอมระเหยจา
ากใบเสม็ดขาวใ
นการยั
บยัเภอขลุ
้ง S. aureus
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ด้วยวิธี broth macrodilution
m
n: NC, ชุดควบคุคุมผลลบ; SC, ชุชดควบคุมสภาววะปลอดเชื้อ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ภาพที่ 2 ผลกการตรวจหาค่า MICรของน้
มันหอมระเหยจาก
น ท ในกรุงเทพมหานคร
กใบเสม็ดขาวในนการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบชชนิดต่างๆ
าน ซีพําีเฟรชมาร
โดยn:อัNC,
ญชลี ชุเยาวราช
ด้วยวิธี broth macrodilution
m
ดควบคุคุมผลลบ; SC, ชุชดควบคุมสภาววะปลอดเชื้อ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

S. aureuss
ATCC 259223

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

MIC = 0.25 μg/ml

ภาพพที่ 3 ผลการตรววจหาค่า MIC ของยาปฏิ
ข
ชีวนะ oxacillin ทีใ่ ช้ยัยบั ยั้ง S. aureuss ATCC 259233:
ค่า MIC ของยาปฏิชีวนะ oxxacillin ทีใ่ ช้ยับยัย้ง S. aureus ATCC
A 25923 มีค่าเท่ากับ 0.255 ไมโครกรัมต่อมิ
อ ลลิลิตร
(ชุดควบคุมคุณภาพพของระบบทดสออบสําหรับแบคทีทีเรียแกรมบวก))
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
MIC = 2.00 μg/ml
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 4 ผลการตรวจหาาค่
า MIC ของยาาปฏิชีวนะ genttamycin ทีใ่ ช้ยับยั้ง P. aeruginnosa ATCC 277853:
โดย พศวัต สุขสบาย
ค่า MIC ขของ gentamyci
n ทีใ่ ช้ยฒับนาผลิ
ยั้ง P.ตวัภัaeruginosa
27853 มีค่คาเท่ากับ 2.0 ไไมโครกรัมต่อมิลลิ
ล ลิตร
แนวทางในการพั
าAATCC
แปรรู
นณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มภาพ
สิริรพของระบบทดส
ําไพพรรณ
พระเกี
ยรติาฯหรั
( บแบค
(อาคาร
ด ดจําณหนหอประชุ
มาคุย ณของโรงเรี
คทีเรียง แกรมลบ)
(ชุดควบคุ
เพื่อการจั
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมสอบสํ
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็ดขาวที
กทรอนิก่ใสช้ใ(eWOM)
บผลประกอบการ
การตรวจหหาค่า MBC
ขอองน้ดําการสื
มันหอมระ
ะเหยจากใบเสม็
นกาารฆ่ากัแบคที
เรียททดสอบพบว่า MBC
M ของน้ํามัน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
หอมระเหยจากใบเสสม็ดขาวที่ใช้ฆ่า โดย
S. บัaureus
A 25923 แและ S. aureuus ATCC 433000 มีค่าเท่ากับ 0.5 และ 0.255
ATCC
ลลังก สันทัด
ย งโดยใช
ยบเที
ยบค่TSP
า MIC
C และ
MBC
ของน้
นหอม
ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร ตามลํการปรั
าดับบเมืปรุ่องเสทํานการเปรี
ระเหยจากใบเสสม็ดขาวที่ยับยั้ง
ทางการขนส
และ
VRPTW
มาประยุ
กตใําชมักรณี
ศึกษา
ธุธ์พบว่
และฆฆ่า S. aureus ทั้งสองสายพั
บริษัทนXYZ
จําากัดMBC มีค่าสูงกว่า MICC ไม่เกิน 4 เท่า แสดงให้เห็นว่าาน้ํามันหอมระเเหยจากใบเสม็ด
โดย วัชรพล
จันทร
ขาวอออกฤทธิ์ต้าน S.. aureus ทั้งสอองสายพั
นธุ์ วงศ
แบบบฆ่
าแบคทีเรีย (bactericidal effect) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ตาราางที่ 3 ผลการททดสอบฤทธิ
์ต้านแบคที
นโดย ถิรนัเรีนยทของน
น้ํามันหอมระเหหยจากใบเสม็ดขาว
ข ยาปฏิชีวนะะในการยับยั้งแบบคทีเรีย
ทิวาราตรีวิทย
ทดสอบ โดยวิธี พฤติ
broth
macrodilutio
on
(ค่
า
ที
ไ
่
ด้
ม
าจ
จากผลการทดลอ
องซ้นกกของธุ
ํา 3 ครัร้งกิ) จชุมชน
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากต
MIC ของยาปปฎิชีวนะ
จังหวัดจันทบุรี MIC และะ MBCของน้ํามันหอมระเหย
โดย ชวนพบ เอี(ไม
่ยมโครลิ
วสานุรักตษรต่อมิลลิ
ล ลิตร)
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
แบคทีเรียทดสอบ
การศึกษาบทบาทผูนําMIC
ในการบริ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อcillin
ยุธยา (ก)
C หารจัดการเศรษฐกิMBC
Oxac
Gentamycin(ข)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
S. auureus ATCC 225923
0.5
0.255-0.5
ไม่ได้ทดสอบบ
โดย แสงจิตต0.25
ไต5แสง
S. auureus ATCC 43300
4
0.122โภคของคนไทย
0.25
ไม่ได้ททดสอบ
ไม่ได้ทดสอบบ
สรรพสามิตใหมกับการบริ
(ค)
(
E. cooli ATCC 25922
ไม่ได้ททดสอบ
ไม่ได้ทดสอบบ
ไม่ได้ทดสอบ
โดย อุบล ไม>พ16
ุม
(ค)
(
การสื่อสารทางการตลาดที
คา ในรานคาปลีก: กรณี
ึกษา
P. aeeruginosa ATTCC 27853
> 16 ่มีผลตอความตองการซื
ไม่ได้ศททดสอบ
2.0
ไม่ได้้อทสินดสอบ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุง(ค)
S. Tyyphimurium AATCC 13311
> 16(เทพมหานคร ไม่ได้ทดสอบ
ไม่ได้ททดสอบ
ไม่ได้ทดสอบบ
โดย อัญชลี เยาวราช
หมายยเหตุ (ก) ชุดควบคุมการวิ
คุณเคราะห
ภาพของระบบทด
ดสอบสํ
าหรับานาอิ
แบบคที
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
นทรีเรียยดวแกรมบ
ยวิธปี บวก
ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
(ข) ชุดควบคุมคุณภาพของระบบทดดสอบสําหรับแบบคทีเรียแกรมลลบ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
(ค) ยังไม่ทราบค่า MIC
M
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

P. aeruginossa
ATCC 278553

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ
น้ํามันหอมระเหยเป็บทความวิ
นสารอินทรีจยั ์ร(ภาคบรรยาย)
ะเหยง่
ายที่มีกายวัลิ่นนพระราชสมภพสมเด็
หอม เป็นสารเมแทบอไลต์
ทุต113ิยภูป มิที่พืชสังเคราะห์และเก็บสะสม
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
อยู่ในเซลล์หรือต่อมเฉพาะแตกต่างกันตามกลุ่มชนิดของพืช เสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) เป็นพืชในวงศ์หว้า
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
(Myrtaceae) มีการสะสมน้ํามันหอมระเหยในโพรงขั
บน้ํามัน (secretory cavity) บริเวณส่วนใบของพืช เมื่อผู้วิจัยนําใบสด
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
ฒนางานวิจัยและนวั
ตกรรม
ของเสม็ดขาวที่เก็บมาจากป่าเสม็ดในภาคตะวัโดย
นการพั
ออกของประเทศไทยมาต้
มกลั่นด้วยน้
ําเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ได้น้ํามันหอม
พิชญณี ตีรณากรณ
ระเหยที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลื
องอมน้เพื
ําตาล
นหอมอ่
อดนๆ
รายงานของ
แนวทางการศึ
กษาเพิ
อ่งทางการจั
จําหนสอดคล้
ายน้ําพริอกงกั
เห็4.0”
ดบนางฟ
าแปรรูป อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
่อขัมี่มบกชลิเคลื
่อนประเทศไทย
ยนบานโปงน้ํารอน ดตํขาวโดยสุ
าบลโปงน้ําร่มอเก็
น บอําตัเภอโป
น้ํารอน จังหวัดจันทบุนรออกและภาคใต้
ี
และคณะ (2546) ที่ทําการสกัดน้ํามันของโรงเรี
หอมระเหยจากใบเสม็
วอย่างงจากทางภาตะวั
พบว่า
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
น้ํามันหอมระเหยที่ได้มีสีเหลืองปนน้ําตาลใส แต่มีลักษณะแตกต่างจากน้ํามันคาจูพุท (Cajuput oil) หรือ “น้ํามันเขียว”
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ซึ่งเป็นน้ํามันหอมระเหยทางการค้าที่นแนวทางในการพั
ําเข้าจากต่างประเทศ
และน้
ํามัธันนวาคม
หอมระเหยที
่สกัดเภอขลุ
ได้จากใบเสม็
ดขาวที่เก็บมาจากป่าพรุ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
ง จังหวัดจันทบุรี
ทยาลัยราชภัฏศิ
รํารไพพรรณี
จัทังหวั
ดทิจันมทบุ
รี
ในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะใสสีเขีโดย
ยวอ่จักอรกฤษณ
น มหาวิ
(Brophy,
ิ
น
ั
น
ท์
บ
เทศ,
ทรรศนี
ย
์
กิ
ต
ิรัตน์ตระการ และชูจิตร
วิเชียรมงคล
อนันตโชค,2545) โดยน้ํามันเสม็ดขาวทีกรอบแนวคิ
่นําเข้าจากต่
างประเทศส่
วนใหญ่
สกัเล็ดกได้
จากเสม็
ดขาวชนิ
พันธุ์ที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
ทรอนิ
กส (eWOM)
กับดผลประกอบการ
ของธุรกิจคในขณะที
าปลีกประเภทบริ
ว่า Melaleuca cajuputi subsp. cajuputi
่ไม้เสม็กดารโรงแรมในประเทศไทย
ขาวในประเทศไทยซึ่งมีเพียงชนิดเดียว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ว่า Melaleuca cajuputi subsp. Cumingiana (Turcz) Barlow (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
2560) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของน้ําการปรั
มันหอมระเหยจากใบเสม็
ดขาวมีความผันแปรขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และสภาวะแวดล้อม
บริษัท XYZ จํากัด
ของพื้นที่ที่มีการกระจายพันธุ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชนิ
พันจธุัน์ขทร
องพืชที่แตกต่างกันหรือพืชชนิดพันธุ์เดียวกันแต่เจริญในสภาวะ
โดย วัชรพลดวงศ
แวดล้อมที่แตกต่างกันอาจมีการสังเคราะห์
ละเก็
บสะสมสารพฤกษเคมี
ที่เป็นองค์ประกอบของน้
ํามันหอมระเหยแตกต่
างกัน
การปรับแปรุ
งกระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต กรณี
: บริษัท XYZ
จํากัด ความแปรผันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ สภาวะ
นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้ํามันหอมระเหยที
่สกัดศึกได้ษาจากใบเสม็
ดขาวมี
ถิรนัน้งทวิทิธีวการาตรี
วิทย
แวดล้อมที่พืชเจริญเติบโต ฤดูกาลที่เก็บเกี่ยโดย
ว รวมทั
ารและระยะเวลาที
่ใช้ในการสกัด โดยในงานวิจัยนี้พบว่า ปริมาณ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
น้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบเสม็ดจังขาวมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 0.19 ของน้ําหนักใบสด ซึ่งมีค่าค่อนข้างต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
หวัดจันทบุรี
รายงานวิจัยอื่นๆ ซึ่งพบว่า มีปริมาณสูงถึงร้โดย
อยละ
0.42-1.42%
ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษของน้ําหนักใบเสม็ดขาว (อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ และ
คณะ; Brophy และคณะ, 2545) การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดขาวในการยับยั้งแบคทีเรียเบื้องต้นโดยวิธี Disc diffusion พบว่า
การทดสอบฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็
แสงจิซติลตลิไต
สง 43300) และสายพันธุ์ที่ไวต่อยาเมทิซิลลิน (ATCC 25923)
สามารถยับยั้ง S. aureus ได้ทั้งสายพันธุ์ที่ดื้อโดย
ยาเมทิ
น แ(ATCC
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลินได้ดีกว่า S. aureus สายพันธุ์ที่ไวต่อยาเมทิซิลลินอย่างมี
พุม
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงให้เโดย
ห็นว่อุาบคุลณไมสมบั
ติการดื้อยาปฏิชีวนะเมทิซิลินของแบคทีเรียทดสอบไม่มีอิทธิพลต่อ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อของน้ํามัรานนหอมระเหยจากใบเสม็
ดขาว จึงอาจเป็นไปได้ว่าน้ํามันหอมระเหยมีกลไกการออกฤทธิ์
ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ยับยั้งแบคทีเรียแตกต่างจากยาปฏิชีวนะเมทิซโดย
ิลลิอันญชลี
นอกจากนี
เยาวราช้ยังพบว่าความกว้างของบริเวณยับยั้งแบคทีเรียทดสอบแปรผัน
ตามปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ใช้ทดสอบโดยเฉพาะอย่
างยิ่งเมืข่อองการทํ
เปรียบเที
สก์นทเดีดสอบที
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอิยนบระหว่
ทรียดวยวิางแผ่
ธปี ลูกนขดิาวต
่ยวและ ่มีขนาดบรรจุน้ํามัน
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
าเภอปราสาท
หอมระเหย ≥ 8 ไมโครลิตร และแผ่นดิสก์ที่บรรจุน้ํามันหอมระเหย ≤ 2 ไมโครลิตร พบว่ามีความแตกต่
างกันอย่างมีนัยสําคัญ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ทางสถิติ (p < 0.05) ผลการทดสอบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวน่าจะมีศักยภาพในการนําไปพัฒนาเป็น
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
สารต้านแบคทีเรียเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อ S. aureus ได้ อย่างไรก็ตามการทดสอบด้วยวิธี Disc diffusion
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
เป็นเพียงการทดสอบเชิงคุณภาพแบบกึ่งปริมาณ
method) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการทดสอบเพิ่มเติมโดย
โดย(semi-quantitative
ธันย ชัยทร
การตรวจหาค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี broth macrodilution ซึ่งพบว่าน้ํามันหอมระเหยจาก
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ใบเสม็ดขาวมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง S. aureus
สองสายพั
โดย ดวงรัตทัน้งสวั
สดิ์มงคล นธุ์ได้ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า MIC อยู่ในช่วง 0.12 – 0.25
ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร และมีค่า MBC อยู่ในช่วง 0.25 – 0.50 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร ซึ่งสัดส่วนระหว่าง MBC/MIC มีค่าไม่เกิน
4 เท่า แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ต้าน S. aureus สายพันธุ์ที่ใช้ทดสอบของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวเป็นแบบฆ่าแบคทีเรีย
(bactericidal activity) (Pankey & Sabath, 2004) อย่างไรก็ตามน้ํามันหอมระเหยที่ความเข้มข้นสูงสุดที่ใช้ในการทดสอบ
(16 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร) ยังไม่สามารถแสดงฤทธิ์ยับยั้ง E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853 และ
S. Typhimurium ATCC 13311 ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Trombetta et al. (2005) ที่กล่าว
ว่าโดยทั่วไปแบคทีเรียแกรมลบจะทนต่อน้ํามันหอมระเหยซึ่งมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ํา (hydrophobicity) ได้ดีกว่าแบคทีเรีย
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
แกรมบวก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบคที
เรียแกรมลบมี
องค์ประกอบของผนังเซลล์ที่ซับซ้อนมากกว่าแบคทีเรียแกรมบวกโดยมี
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เยื่อหุ้มชั้นนอกสุดบทความวิ
ที่เรียกว่า Outer
(OM) ประกอบด้
วยไลโปโพลิ
LPS)
เนื่อmembrane
งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี
ครบ 113 ป แซคคาไรด์ (lipopolysaccharide,
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ฟอสโฟลิปิด (phospholipid) และโปรตีนหลายชนิด ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของโมเลกุลที่ไม่ชอบน้ํา (hydrophobic
อคจาย มสิผ่นคาานเข้
ประเภทช็
molecules) มีเพียงส่วนน้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อยของโมเลกุลไม่ชอบน้ําเท่าบนัสิน้นคทีา่สในล็
ามารถซึ
าเซลล์อคโกแลต
แบคทีเรี: ยแกรมลบได้ทางโปรตีนพอริน
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
(porin proteins) ซึ่งปกติแล้วเป็โดย
นช่การพั
องทางให้
โมเลกุลที่ชจอบน้
ําผ่านเข้าตเซลล์
(hydrophilic transmem-brane channels)
“การพั
ฒนางานวิ
ัยและนวั
กรรม
พิชญณี ตีรณากรณ
ทําให้น้ํามันหอมระเหยและสารสกั
ดจากธรรมชาติ
ต่อ่างๆ
มเลกุ
ไม่กชเห็อบน้
ําเป็าแปรรู
นองค์ปประกอบผ่านเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียแกรม
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดทีจํ่มาีโหน
ายน้ลําพริ
ดนางฟ
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
นประเทศไทย
4.0”
ลบได้น้อยมากจึงไม่สามารถออกฤทธิ
์
ต
้
า
นเชื
้
อ
ได้
(Nikaido,
1994;
Vaara,
1992)
้นผูร้วี ิจัยคาดว่าองค์ประกอบหลักของ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดัดงจันันทบุ
โดย ่มพศวั
สบาย เรียน่าจะเป็นสารในกลุ่มที่ไม่ชอบน้ําเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องทําการตรวจ
น้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวที
ีฤทธิต ์ตสุ้ขานแบคที
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภัน่อณที่พิฑ19จเห็ารณาข้
าอแปรรู
ป ตามความตองการของผู
ริโภคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอม
-ด20นางฟ
ธันวาคม
วิเคราะห์ในการศึกษาขั้นต่อไป อย่าณงไรก็
ตามเมื
มู2560
ลยจากรายงานวิ
จัยพบว่าบองค์
มสิริรําไพพรรณ
รติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ระเหยจากใบเสม็ดขาวนั้นส่วนใหญ่โดย
เป็นจัสารในกลุ
่มโมโนเทอร์
พีน จั(Brophy,
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏรําไพพรรณี
งหวัดจันทบุรี Craven, & Doran, 2013) ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอน
กรกฤษณ วิเชียรมงคล
ในกลุ่มเทอร์พีน (terpenes)
ที่มีรายงานว่
มักจะไม่มีฤอทธิปากอิ
์ในการยั
บยั้งกแบคที
เรียกลุ
แกรมลบ (Nazzaro et al., 2013) ทั้งนี้
กรอบแนวคิ
ดการสื่อาสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
ส (eWOM)
กับ่มผลประกอบการ
ขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันของธุ
ธุ์ของแบคที
ที่นํามาทดสอบเป็
นสําคัญ
รกิจคาปลีเรีกยประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย

โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บทสรุป
บริษัท XYZ จํากัด
เสม็ดขาว (Melaleucaโดย
cajuputi
วัชรพล Powell.)
วงศจันทร เป็นพืชที่พบได้ทั่วไปบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ําในป่าพรุหรือหลังป่าชายเลน มีการ
สะสมน้ํามันหอมระเหยในส่การปรั
วนของใบ
น้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็
ดขาวมีฤทธิ์ยบับสิยัน้งคและฆ่
า S. aureus
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
าประเภทผลิ
ตโคมไฟ ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคได้
ยานยนต
กรณีศึกษา : บริ
XYZ จํดาเชื
กัด้อบริเวณผิวหนังและแผลผ่าตัดซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในผู้ป่วยที่นอน
หลายระบบในร่างกายของมนุ
ษย์โดยเฉพาะอย่
างยิษัท่งการติ
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทยดขาวสามารถฆ่า S. aureus ได้ทั้งสายพันธุ์ที่ไวและดื้อยาเมทิซิลลิน
รักษาตัวในโรงพยาบาล โดยน้ํามันโดย
หอมระเหยจากใบเสม็
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ดังนั้นน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็
ดขาวจึงมีศักยภาพในการที่จะนําไปพัฒนาเป็นสารต้านแบคทีเรียดังกล่าวได้ในอนาคต
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ข้อเสนอแนะ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
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โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
รถจักรยานยนต์ในกลุ่มวัยรุ่น รวมไปถึงผู้ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตที่ไม่มี
ระบบขนส่ ง สาธารณะที่ เ หมาะสมเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการเดิ น ทางของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ ส ามารถขั บ ขี่
รถจั ก รยานยนต์ เ พื่ อ ประกอบกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว แต่ สิ่ ง ที่ ต ามมาก็ คื อ จํ า นวนอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จาก
รถจั ก รยานยนต์ ทั้ ง ภายใน และโดยรอบมหาวิ ท ยาลั ย สํ า หรั บ อุ บั ติ เ หตุ ข องการใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในรั้ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีเกือบทุกวันโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียน เนื่องจากในช่วง พ.ศ. 2556-2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น (กองบริการการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2559) ประกอบ
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
มวิชบาการระดั
ชาติ
มหาวิ
ฎครั
กลุก้งรยานยนต์
่มทีศรี
ยาใครั
่ 8 ง19-20
ธันววาคม 2560
มวิฏชาการระดั
ชาติยมังหาวิ
ยราชภั
มศรี้ยขอราชภั
่ 8 อยุธ19-20
วาคม
2560
กับ ทางโค้งของถนนภายในมหาวิและงานประชุ
ทยาลัยและงานประชุ
ราชภั
รําไพพรรณี
ไม่มทบีปยาลั
้ายแจ้
งเตืฏทกลุ
อยาลั
นผู
ับยุขีธ่ยา
รถจั
ห้ธัท้งนทีราบถึ
ความเร็
......................................................................................................................................................................................................................................................

มากที่สุดที่จะนํารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

1. เพื่อส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
2. เพื่อหาความเร็กรณี
วมากสุ
ในการเข้
าโค้จํงาของถนนในมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ศึกษาดบริ
ษัท NN&KY
กัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
กรรมาวัน
3. เพื่อนําความรูท้ ี่ได้เรีโดย
ยนมา
นําณมาประยุ
กต์ใช้แก้ปัญหาในชีวติตประจํ
พิชญ
ี ตีรณากรณ

หนา

แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เของโรงเรี
กี่ยวข้อยงนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
Ghandour, R. แนวทางในการพั
et al.(2010)
ทําการประมาณค่าาสัแปรรู
มประสิทธิ์ความเสียดทานมากสุดของยางรถยนต์กับพื้นถนน 4
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม 2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
สภาพ คือ สภาพถนนแห้งเพืสภาพถนนเปี
หิมะและสภาพถนนที
่เป็นง น้จังําหวั
แข็ดงจันโดยการสร้
างแบบจําลองที่คํานวณ
มสภาพถนนมี
สิริรําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
่อการจัดจําณหนหอประชุ
ายยกของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
ทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ผ่านคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่
สามารถประมาณค่
โดย จัการกฤษณ
วิเชียรมงคล าสัมประสิทธิ์เสียดทานมากสุดของพื้นถนนแห้ง พื้นถนนเปียก พื้น
่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิ
(eWOM)ตามลํ
กับผลประกอบการ
ถนนมีหิมะและพื้นถนนที่เกรอบแนวคิ
ป็นน้ําแข็งดเป็การสื
น 0.9361
0.6354
0.2284
และกส0.0667
าดับ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
Perssan, B.N.J et al.(2005) ศึกษาแรงเสียดทานของยางกับพื้นถนนขรุขระที่อยู่ในสภาพแห้งกับพื้นถนนขรุขระที่อยู่
บัลลังก สันทัด
ในสภาพเปียกน้ํา โดยการใช้
แบบจํโดยาลองทางคณิ
ตศาสตร์ กําหนดความเร็วให้ต่ํากว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กําหนดอุณหภูมิที่
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
60 องศาเซลเซียส ในการศึ
ก
ษานี
้
พ
บว่
า
แรงเสี
ยดทานของยางกับพื้นถนขรุขระแบบเปียกจะมีค่าน้อยลงเมื่อเทียบกับถนน
บริษัท XYZ จํากัด
ขรุขระแบบแห้ง โดยมีค่าลดลงประมาณร้
อยละ
โดย วัชรพล
วงศจ20
ันทรถึง 30 เหตุหนึ่งเกิดจากคุณสมบัติของยางที่เมื่อเจอน้ํา ความหนืดของยาง
การปรันบแข็
ปรุงงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินจคารณาเพิ
าประเภทผลิ
จะลดลง ยางจะกลายสภาพเป็
กระด้าง ทําให้
ความเสีดยพลาดในการตรวจนั
ดทานลดลง และพิ
่มเติตโคมไฟ
มในกรณีของพื้นถนนขรุขระใน
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
สภาพเปียกน้ํา โดยเงื่อนไขที่เหมือนกันแต่ลดอุณหภูมิจาก 60 องศาเซลเซียส จนเหลือ 30 องศาเซลเซียส พบว่าแรงเสียดทาน
นท ทิวาราตรีวิทย
ที่เกิดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพฤติ
แต่ยกรรมการซื
ังมีโดย
ค่าน้ถิรอ้อนัยกว่
าของกรณีพื้นถนนขรุขระสภาพแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
และการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
Roth, F.L. etจังหวัal.ดจันทบุ
(1942)
ศึกษาแรงเสียดทานของยางกับพื้นถนนเรียบกับพื้นถนนหยาบ และปรับเปลี่ยน
รี
-4
ส่วนประกอบทางเคมีของยางที่ใโดย
ห้มีคชวนพบ
วามอ่อเอีนนุ
่ม มีกรัการกํ
่ยวสานุ
ษ าหนดความเร็วในช่วง 10 ถึง 10 เซนติเมตรต่อวินาที พบว่า ค่า
กษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัยดดทานสถิ
การเศรษฐกิ
าเภอพระนครศรี
ความเร็วที่จะได้ค่าแรงเสีการศึ
ยดทานใกล้
เคียงกั
บค่าแรงเสี
ตคืจชุอมชน
10 อํเซนติ
เมตรต่อวิอนยุธาทียา พื้นถนนหยาบมีค่าแรงเสียด
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ทานจะมากกว่าพื้นถนนเรียบ ส่วนประกอบทางเคมีที่ทําให้ยางอ่อนนุ่มมีผลต่อโมดูลัสของยาง ควรหลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่
แสงจิตต ไตแสง
เป็น แว็กซ์ น้ํามัน และวัสดุอื่นๆ โดย
ที่จะทํ
าให้สัมประสิทธิ์เสียดทานลดลง และควรทําความสะอาดยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เมื่อรถจักรยานยนต์เข้าโค้โดยงบนถนนเรี
ยบ พบว่า จะมีแรงเสียดทานพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางความโค้งของถนน สามารถหา
อุบล ไมพุม
ความสัมพันธ์ของความเร็วการสื
มากสุ
ดที่ใช้ ( )ݒกับรัศมีความโค้ง ( )ݎและสัมประสิทธิ์เสียดทาน (ߤ) ได้จาก  ݒଶ ൌ ߤ݃ݎ
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 1 แสดงแรงเสียดทานที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางความโค้งของถนนเมื่อรถจักรยานยนต์เข้าโค้ง
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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วิธีดําเนินการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

1. สํารวจจํานวนและวัดรัศมีทางโค้งของถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจและ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
แบ่งเส้นทางในการทําวิจัยครั้งนี้ โดยเลืการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อกเส้นทางที่ไม่มีลูกระนาด และเป็
นถนนประเภทลาดยาง โดยเลือกจํานวนโค้งที่จะทํา
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
การทดลองทั้งหมด 8 โค้ง และวัดรัศมีด้วโดย
ยการกํ
าแหน่งของทางโค้
งเป็นตตํกรรม
าแหน่งเริ่มโค้ง ตําแหน่งกลางโค้ง และ
พิชญาณหนดตํ
ี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรู
ป งจากตําแหน่งกลางโค้ง
ตําแหน่งท้ายโค้ง จากนั้นวัดระยะห่างจากตําแหน่
ถึงตํา่อแหน่
งท้ายโค้ง และวัด4.0”
ความสู
งของโค้
เพืงเริ่อ่มขัโค้บงเคลื
นประเทศไทย
ของโรงเรียทนบ
งน้ํารอในนมหาวิ
ตําบลโปทงยาลั
น้ํารอยนราชภั
อําเภอโป
น้ํารอน จังหวั
ดจันาทบุ
รี น 2 ประเภท คือ
2. สํารวจประเภทรถจักรยานยนต์
ี่นักาศึนโป
กษาใช้
ฏรํางไพพรรณี
โดยกํ
หนดเป็
โดย พศวัต สุขสบาย
รถจักรยานยนต์ที่มีล้อขนาดเส้นผ่านศูแนวทางในการพั
นย์กลาง 14 นิฒ้วนาผลิ
กับตล้วัภัอนณทีขนาดเส้
นผ่าาแปรรู
นศู
นย์กลาง 17 นิ้ว
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
รติฯ (อาคาร
( อํา36)
3. หาค่าสัมประสิทธิ์เสียดทานของพื
ยางของรถจั
กยรยานยนต์
ที่จะนํงาจัมาทํ
ัยในครั
เพื่อการจัดจํ้นาถนนลาดยางกั
าย ของโรงเรี
ยบนวั
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
งหวัดาจัวินจทบุ
รี ้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
4. หาค่าคงตัวของสปริงที่จะนํามาทําวิจัยในครั้งนี้ โดยการถ่วงถุงทรายถุงละ 8 กิโลกรัม จํานวน 7 ครั้ง และบันทึก
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ค่าน้ําหนักถุงทรายและระยะยึดของสปริ
งในแต่ละครั้ง เพื่อนําไปเขียนกราฟ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
5. เปรียบเทียบค่าความเร็วมากสุดโดย
ที่ได้บัจลากการคํ
ลังก สันทัาดนวณ กับค่าที่ได้จากการลงมือขี่ทดสอบจริง

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
ผลการวิจัย
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ผลการวิจัยนี้เป็นการคํานวณหาค่
าความเร็
ยานยนต
กรณีศวึกมากสุ
ษา : บริดษในการเข้
ัท XYZ จําากัโค้
ด งของถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โดยมถิีขร้อนัมูนทลความเร็
ทิวาราตรีววดัิทงยกล่าวนี้ไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์
เปรียบเทียบการการทดสอบขับขี่จริง เพื่อจะได้
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
โดย ผลปรากฏดังต่อไปนี้
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
1. จํานวนโค้งและรัศมีทางโค้งในรั้วมหาวิ
ทยาลั
ยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จากการสํารวจและเลือกเส้นจัทางที
่ไม่มีลูกระนาด
งหวัดพระนครศรี
อยุธยา ผู้วิจัยเลือกจํานวนโค้งทั้งหมด 8 โค้ง ทําการวัดค่าระยะห่างของ
ตําแหน่งเริ่มโค้งถึงตําแหน่งท้ายโค้ง ความสูงโดย
โค้งแสงจิ
แล้วตได้ต คไต่าแรัสง
ศมีของโค้งทั้งหมด 8 โค้ง รายละเอียดดังตารางที่ 1
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ล ไมพงุมท้ายโค้ง ความสูงโค้ง และรัศมีความโค้ง
ตารางที่ 1 แสดงค่าระยะห่างตําแหน่งเริ่มโค้โดย
งถึงตํอุบาแหน่
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารระยะห่
ท ในกรุางงตํ
เทพมหานคร
รายชื่อทางโค้ง
าแหน่งเริ่มโค้งถึง
ความสูงโค้ง
รัศมีความโค้ง
โดย อัญชลี เยาวราช
ตําแหน่งท้ายโค้ง
(เมตร)
(เมตร)
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม(เมตร)
ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1. โค้งหลังทางเข้ามหาวิทยาลัยประตูจัง1หวัดสุรินทร
26.49
2.92
32
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
2. โค้งหลังป้อมยามจ่ายบัตรเข้า-ออก
30พงษ
4.24
28
มชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
3. โค้งต้นมะขามใหญ่ติดสนามกอล์ฟ กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุ20.05
2.08
25
โดย ธันย ชัยทร 21.75
4. โค้งเรือนเขียว
2.94
22

การวิาเคราะหทางการเงินของการลงทุ
ทบุรี
5. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาเข้
24.26 นทําสวนสละ ในจังหวัดจัน6.40
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
6. โค้งหลังตึกเทคโนโลยีการเกษตร
18.60
1.30
7. โค้งหอพักหญิง
14.77
2.10
8. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาออก
20.30
1.74

2. ประเภทของรถจักรยานยนต์ทใี่ ช้ทดลอง

336

15
30
16
30

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

ผู้วิจัยสํารวจการใช้รถจักรยานยนต์ของนั
กศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
PROCEEDINGS
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณีทครัี่ม้งีข
ที่ นาดเส้
11
รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนรายงานสื
ย์กลางล้
อ 14
นิ้วมวิและรถจั
กรยานยนต์
นผ่านศูนย์กลางล้อ 17 นิ้ว โดยทําการ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
สํารวจจํานวนรถจักรยานยนต์ในวันและงานประชุ
ที่ 10 ถึมงวิช14
ตุลบาคม
พ.ศ.
เวลา
าการระดั
ชาติ มหาวิ
ทยาลั2559
ยราชภัฏกลุ
มศรีอยุ7.00
ธยา ครั้งทีถึ่ 8ง 9.30 น. รายละเอียดดังตารางที่ 2
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

ตารางที่ 2 จํานวนรถจักรยานยนต์
1 ของมหาวิ
กรณีศึกษาเข้บริาประตู
ษัท NN&KY
จํากัด ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

น้ําหนักถุงทราย (นิวตัน)

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกจํเห็า4.0”
ดนางฟาแปรรู
ป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
วัน
นวนรถจั
กรยานยนต์
(คัน)
ของโรงเรียนบานโปงน้ําขนาดเส้
รอน ตําบลโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
อํ
า
เภอโป
ง
น้
า
ํ
ร
อ
น
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
นผ่านศูนย์กลางล้อ 14 นิ้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 17 นิ้ว
โดย พศวัต สุขสบาย
จันทร์ แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
1001
641
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
อังคาร เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
658
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ1145
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
พุธ
1235
630
กรอบแนวคิ
ด
การสื
อ
่
สารแบบปากต
อ
ปากอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส
(eWOM)
กั
บ
ผลประกอบการ
พฤหัสบดี
1309
619
คาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ศุกร์ ของธุรกิจโดย
1196
689
บัลลังก สันทัด
รวม การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP5586
3237
และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
วัชกรพล
วงศจันทร
จากผลการสํารวจ พบว่โดย
ารถจั
รยานยนต์
ส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ รถจักรยานยนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 14 นิ้ว โดย
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
พลาดในการตรวจนั
ตโคมไฟ
คิดเป็น 1.726 เท่าของรถจักรยานยนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กดลางล้
อ 17 นิ้ว บทํสิานให้คาผประเภทผลิ
ู้วิจัยเลือกใช้
รถจักรยานยนต์รุ่น All New
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
Fino ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้
อ 14 นิ้ว
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
3. ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียจัดทานของพื
งหวัดจันทบุรี ้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์
700 โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
600
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
500 โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
400
300 โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
200
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
100 โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
0 เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
2
4
6
8
10
จังหวัดสุ0รินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิระยะยื
พงษ ดของสปริง (เซนติเมตร)
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร มพันธ์ระหว่างระยะยืดของสปริงกับน้ําหนักถุงทราย
ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสั
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

ผู้วิจัยหาค่าสัมประสิทธิโดย
์ความเสี
ดวงรัยตนดทานของพื
สวัสดิ์มงคล้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์ เมื่อน้ําหนักของรถจักรยานยนต์
ที่นํามาทําวิจัยมีค่า 941.472 นิวตัน โดยมีค่าของน้ําหนักถุงทรายกับระยะยืดของสปริง แสดงดังภาพที่ 2 พบว่า ความชันของ
กราฟ คือค่าคงตัวของสปริง มีค่า 5301 นิวตันต่อเมตร พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นถนนลาดยางกับยาง
รถจักรยานยนต์ เมื่อได้ระยะยืดของสปริง จากการลากรถจักรยานยนต์ เป็นค่าเฉลี่ย คือ 0.1196 เมตร จะได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานของพื้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์ มีค่า 0.671 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 0.65 มี
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3.076
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ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

4. คํานวณค่าความเร็วมากสุดที่สามารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัย PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื
งจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
บชาติวิจัยก
รํารยานยนต์
ไพพรรณี ครั้งที่ 11รัศมีความโค้งของถนนทั้ง 8
ผู้วิจัยแทนค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื
้น่อถนนลาดยางกั
บยางรถจั
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
โค้ง ได้ความเร็วมากสุดที่สามารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภั
ย มวิแสดงดั
่ 3 ยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
และงานประชุ
ชาการระดังบตารางที
ชาติ มหาวิทยาลั
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

ตารางที่ 3 แสดงค่าความเร็วมากสุดที่สามารถเข้
าโค้บริงได้
ย่างปลอดภั
กรณีศึกษา
ษัทอNN&KY
จํากัดย

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
รายชื่อทางโค้แนวทางการศึ
ง
าจากการคํ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดค่นางฟ
าแปรรูปานวณ
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโป(กิ
งน้โําลเมตรต่
รอน จังหวัอดชัจั่วนโมง)
ทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
1. โค้งหลังทางเข้ามหาวิทยาลัยประตู 1 แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
52.240
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
2. โค้งหลังป้อมยามจ่ายบัตรเข้า-ออก เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
48.866
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
3. โค้งต้นมะขามใหญ่ติดสนามกอล์ฟ
46.303
กรอบแนวคิ
ด
การสื
อ
่
สารแบบปากต
อ
ปากอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส
(eWOM)
กับผลประกอบการ
4. โค้งเรือนเขียว
43.316
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
5. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาเข้า
35.766
โดย บัลลังก สันทัด
6. โค้งหลังตึกเทคโนโลยีการเกษตร
50.580
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุ
กตใช กรณีศึกษา
7. โค้งหอพักหญิง
36.940
บริษัท XYZ จํากัด
8. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาออก โดย วัชรพล วงศจันทร
50.580
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
5. เปรียบเทียบค่าความเร็วมากสุดที่สามารถเข้าโค้
านวณกับการทดสอบขี่จริง
โดยงได้
ถิรอนัย่นาทงปลอดภั
ทิวาราตรียวจากการคํ
ิทย
ผู้วิจัยนํารถจักรยานยนต์มาทดลองขั
บขี่จริง ้อบัและการตั
นทึกค่าดความเร็
วทีซ่ไื้อด้ทีจ่มากหน้
ละโค้งรทํกิจาชุการทดลองซ้
ํา 3
พฤติกรรมการซื
สินใจของผู
ีตอผลิตาภัปัณดฑจโดยแต่
ากตนกกของธุ
มชน
จันทบุ
รี
ครั้ง แล้วนําค่าความเร็วที่บันทึกได้จากหน้จัางปัหวัดดรถจั
กรยานยนต์
มาหา ร้อยละความแตกต่าง ดังผลในตารางที่ 4
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
กษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
จชุมาชน
อําเภอพระนครศรีอายุงธยา
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเร็วมากสุดที่ได้จการศึ
ากการคํ
านวณ จากการทดลองขั
บจริง และค่
ร้อยละความแตกต่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
รายชื่อทางโค้ง
ค่าจากการทดลองขับขี่จริง
ค่าจากการคํานวณ
ร้อยละความแตกต่าง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
โดย อุบล ไมพุม
1. โค้งหลังทางเข้ามหาวิทยาลัยประตู 1 การสื่อสารทางการตลาดที
45.333่มีผลตอความตองการซื้อสินคา52.240
14.157
ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
2. โค้งหลังป้อมยามจ่ายบัตรเข้า-ออก ราน ซีพีเฟรชมารท 43.333
48.866
12.001
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
3. โค้งต้นมะขามใหญ่ติดสนามกอล์ฟ
42.667
46.303
8.174
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
4. โค้งเรือนเขียว
39.667
43.316
การทํานาอินทรียแบบดั
้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท 8.794
5. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาเข้าจังหวัดสุรินทร 32.667
35.766
9.057
6. โค้งหลังตึกเทคโนโลยีการเกษตร
46.667
50.580
8.047
โดย โสภิตตา
ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคา32.667
ปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุส36.940
ติ กรุงเทพมหานคร
7. โค้งหอพักหญิง
12.277
ยทร
8. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาออก โดย ธันย ชั46.333
50.580
8.765

สรุปและอภิปรายผล

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ผลการหาค่าความเร็วมากสุดในการเข้าโค้งของถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีจํานวน 8 โค้ง โดย
ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 14 นิ้ว รุ่น All new Fino ทดลองขับขี่ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
ของพื้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์มีค่า 0.671 ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้วิจัยเข้าโค้งเอียงทํามุมอยู่ในช่วง 8 ถึง 15
องศา ซึ่งสรุปผลแสดงค่าดังตารางที่ 5
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าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
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และงานประชุ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ตารางที่ 5 แสดงค่ารัศมี ความเร็วมากสุ
ดจากการทดลอง
ความเร็
วมากสุ
ดจากการคํ
รายงานสื
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
บชาติ
วิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11 านวณ และร้อยละของความแตกต่าง
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

รายชื่อทางโค้ง

รัศมีความ

ค่าจากการทดลอง

ค่าจากการคํานวณ

หนา

ร้อยละความ

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
โค้งของ
ขับขี่จริง
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง) แตกต่าง
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
ต
กรรม
ถนน
(กิ
โ
ลเมตรต่
อ
ชั
ว
่
โมง)
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
(เมตร)
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ยนบานโป
งน้ํารอน จังหวัดจันทบุร52.240
ี
1. โค้งหลังทางเข้ามหาวิทของโรงเรี
ยาลัยประตู
1 งน้ํารอน ตําบลโป
32 งน้ํารอน อําเภอโป
45.333
14.157
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
2. โค้งหลังป้อมยามจ่ายบัตรเข้า-ออก
28
43.333
48.866
12.001
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
3. โค้งต้นมะขามใหญ่ติดสนามกอล์
25อาคารเฉลิ
46.303
8.174
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ42.667
( อํา36)
(อาคาร
เพื่อการจัดจํฟาณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวั
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุ
รี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
4. โค้งเรือนเขียว
22
39.667
43.316
8.794
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
5. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีกกรอบแนวคิ
ารเกษตรขาเข้
15อปากอิเล็กทรอนิ32.667
35.766
9.057
ดการสืา่อสารแบบปากต
กส (eWOM) กับผลประกอบการ
รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
6. โค้งหลังตึกเทคโนโลยีกของธุ
ารเกษตร
30
46.667
50.580
8.047
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
7. โค้งหอพักหญิง
16
32.667
36.940
12.277
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
8. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีกบริารเกษตรขาออก
30
46.333
50.580
8.765
ษัท XYZ จํากัด
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กระทรวงศึกษาธิการซึ่งทําหน้าที่หลักรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ ได้เห็นประโยชน์ของการร่วมมือของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนของการจัดการคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย โดย
มีการมอบหน้าที่ให้กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทําโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและ
ยกระดั บ การศึ ก ษาให้ เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง จะให้

340

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

ความสําคัญกับการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนภายในโครงการโรงเรี
PROCEEDINGS ยนประชารัฐ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวมีปัญหา
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และมีรายได้น้อย โครงการโรงเรียนประชารั
ฐจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ในการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยแบ่ง
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
เบาภาระทางครอบครัวและช่วยเหลือตนเอง วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาซึในล็
าย สิ่งนในโรงเรี
คาประเภทช็
อคโกแลต :
โรงเรียนบ้านสระใหญ่
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
่งเป็อคจ
นหนึ
ยนของโครงการโรงเรี
ยนประชารัฐ ซึ่งเป็น
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
โรงเรียนดีเด่นประจําตําบล เปิดสอนนั
กเรียนตั
แต่ระดับชัจ้นัยอนุและนวั
บาล 1 จนถึ
ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 จากภาพลักษณ์
“การพั
การพั
ฒ้งนางานวิ
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ของโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรีแนวทางการศึ
ยนเกิดการเรีกษาเพิ
ยนรู่ม้แชละทั
กษะในการประกอบอาชี
พ เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นประเทศไทย
ยากจน โรงเรียนจึงได้พัฒของโรงเรี
นาแหล่ยงนบ
การเรี
ของโรงเรี
เช่น งบ่น้ําอรเลี
านโปยงน้นรู
ําร้ตอน่างๆ
ตําบลโป
งน้ํารอนยอํนาเภอโป
อน้ยจังปลา
งหวัดจันสวนสมุ
ทบุรี นไพร เป็นต้น เพื่อให้รักเรียน
เกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์
ให้กตับสุตนเอง
โดย พศวั
ขสบาย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและฝึกอาชีพต่างๆ เช่นการทําขนม การจักสาน
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ณที่ ฑ19้กเห็ารทํ
าแปรรู
ตามความต
องการของผูาขนมทองพั
บริโภค
-ด20นางฟ
ธัานวาคม
2560าปงๆ
การเลี้ยงปลา และการถนอมอาหาร จากการเรีตยวัภันนรู
ขนมต่
จนค้นพบการทํ
บ ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ควรรักษาไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก นักเรียมหาวิ
นสามารถสื
ทอดการทํ
บต่อไปในอนาคต เหตุผลของการเลือกทําขนม
ทยาลัยราชภัฏรํบ
าไพพรรณี
จังหวัดจัานขนมทองพั
ทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ทองพับนั้นมาจากทางโรงเรีกรอบแนวคิ
ยนต้องการส่
มและฝึกทัอปากอิ
กษะอาชี
พให้กกสับ(eWOM)
นักเรียนและสร้
างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน
ดการสืง่อเสริ
สารแบบปากต
เล็กทรอนิ
กับผลประกอบการ
ซึ่งขนมทองพับเป็นผลิตภัณของธุ
ฑ์ในโครงการ
1
โรงเรี
ย
น
1
อาชี
พ
1
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
โดยการทํ
า
สมุนไพรภายในโรงเรียนมาสร้างเป็น
รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลนลังไพรพั
ก สันทับด SY ซึ่ ง ชื่ อนี้ ไ ด้ ม าจากการที่ ท างโรงเรี ย นเน้ น การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้
รสชาติของขนมทองพับภายใต้ชโดย
ื่อ สมุ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
TSPนและ
VRPTWซึมาประยุ
ษานขนมทองพับสมุนไพร ส่วน SY
สมุนไพรเป็นหลัก โดยนําสมุนไพรที่มีอยู่ภายในโรงเรีงโดยใช
ยนมาเป็
ส่วนผสม
่งมีผลิตกภัตใณช ฑ์กรณี
หลัศกึกเป็
บริษัท XYZ จํากัด
คืออักษรย่อภาษาอังกฤษของโรงเรีโดยยนบ้
านสระใหญ่
วัชรพล
วงศจันทรซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ กระชาย ใบมะกรูด และตะไคร้
ซึ่งเป็นรสชาติที่ผู้บริโภคในปัการปรั
จจุบบันปรุจะชื
่นชอบความหลากหลายและแปลกใหม่
โภคบางกลุ
่มอาจไม่ชื่นชอบการรับประทาน
งกระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสิผูน้บคริาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
สมุนไพร
ถิรนันทาคัทิญวาราตรี
วิทย ฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับของโรงเรียน และต้องการในนักเรียนมี
งความสํ
ของการพั
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึโดย
ื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัจัพฤติ
ณ
ฑ์กครรมการซื
รั้งนี้ด้ว้อยและการตั
ดังนั้นผูด้วสินิจใจของผู
ัยจึงต้อซงการจั
ดการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ โดยให้นักเรียน
งหวัดจันทบุรี
แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรสชาติ
ใหม่รทักษี่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้ได้รสชาติของขนมทองพับที่หลากหลายและ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุ
แปลกใหม่ เป็นรสชาติที่ทันการศึ
สมัยกษาบทบาทผู
ตรงตามความต้
องการของผู
้บริโภค จสร้ชุมาชน
งมูลอําค่เภอพระนครศรี
าเพิ่มให้กับผลิ
ภัณฑ์ของโรงเรียน และนักเรียน
นําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
อยุตธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ยังสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพ ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โรงเรียนสามารถนํารสชาติใหม่ที่ได้จาก
แสง
การประกวดไปพัฒนาต่อยอดให้กับโดยผลิแสงจิ
ตภัณตฑ์ต ขไตองโรงเรี
ยน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
วัตถุประสงค์ของการวิจการสื
ัย ่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
1. เพื่อให้นักเรียรนมี
วมในการประกวดออกแบบรสชาติ
ขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่
านสซี่วพนร่
ีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
จังหวัดตราด
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียบดวของโรงเรี
ยวิธปี ลูกขายวตนบ้
นเดีา่ยนสระใหญ่
วและ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพั
ฒนาผลิตขภัองการทํ
ณฑ์ขนมทองพั
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิจัตงหวั
ภัณดสุฑ์รินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ทร
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์โดย
, กิตธัตินยชัยชัยนวลทอง
และนิตยา วิวัฒนอัศวิน (2559) ศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาน้ําข้าว

ทางการเงินของการลงทุ
นทํา้สสวนสละ
งหวักดจัวินจทบุ
กล้องผสมสมุนไพรโดยวิธีกการวิ
ารบูเคราะห
รณาการการจั
ดการความรู
ู่ชุมชน ในจั
ของนั
ัยเชิรี งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มภาคกลาง
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
กรณีศึกษา: กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนชุมชนน้ําข้าวกล้องผสมสมุนไพรบึงบา ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ผลการศึกษาพบว่ามีความร่วมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนารูปแบบน้ําข้าวกล้อง
ผสมสมุนไพร
มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2559) ได้ศึกษาพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของขนมทองม้วน กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ คือ รสชาติที่หลากหลาย อีกทั้งผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่ารสชาติขนมทองม้วนที่ผู้บริโภคนิยมซื้อค่อนข้าง
จะมีแนวโน้นการให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพ การเพิ่มความทันสมัยให้เหมือนกับขนมขบเคี้ยวทันสมัย เช่น ทองม้วนรสนม รส
ช็อกโกแลต ทองม้วนแบบมีไส้ต่างๆ เช่น ไก่หยอง สัปปะรด มะม่วง หรือเน้นเคี้ยวเพลิน การสร้างคุณค่าในสายตาของลูกค้า
เน้นเรื่องสุขภาพ ความสดใหม่ และอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ควรมีมาตรฐานคุณภาพ ได้แก่ อ.ย. สินค้าโอท็อป และให้ตรง
กับพฤติกรรมเหตุผลในการซื้อขนมทองม้วน คือ รสชาติอร่อย หวานมัน
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สารบัญ (ตอ)

สมถวิล พลแสน และดร.ธีระ ฤทธิรอด (2558 ) ได้PROCEEDINGS
ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายขนมไทยของร้านบ้านขนมไทย
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับ่ย
ชาติ
ครั้งที่ 11
จังหวัดขอนแก่น พบว่า การสร้างความแตกต่างด้
านผลิตภัณฑ์โดยการเปลี
นรูวิจปัยรํลัาไพพรรณี
กษณะของขนมเช่
น ขนมชั้นเปลี่ยนจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
รูปแบบสี่เหลี่ยมชั้นๆ เป็นรูปแบบดอกกุหลาบ ฯลฯ เป็นต้น เพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น มิติของขนาด (เล็กกลางใหญ่)
วัสดุที่ใช้ (ปลอดภัย 100%) ที่มาของส่การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
วนประกอบ (จากธรรมชาติ) บบรรจุ
ัณอฑ์คจ(กล่
กใส)
ฯลฯ เป็
สินคาภในล็
าย สิอนงพลาสติ
คาประเภทช็
อคโกแลต
: นต้น สร้างความ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย“การพั
สร้
างความน่
าเชื่อถือของผลิ
ตภัณฑ์ ตเช่กรรม
น ผลิตภัณฑ์มี อ.ย. เป็นต้นสร้าง
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวั
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
รูปแบบเป็นของตัวเองหรือมีสไตล์ของผลิตภัณฑ์สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น สูตร ส่วนผสม ขนาด สี รูปแบบ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบตชภัเคลื
่อเช่นประเทศไทย
ขนม เป็นต้น และรักษาผลผลิตอย่างคงเส้
น
คงวาของผลิ
ณ
ฑ์
น
รั
ก
ษาคุ
ณ
ภาพ
และรสชาติ
ของขนมให้
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวั
ดจันทบุรี สม่ําเสมอ เป็นต้น
จงรักษ์ สมใจ, ณัฐธิดา เครือเพ็โดย
ชร์พศวั
และสุ
ัตรา ไพพร(2560) ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
ต สุพ
ขสบาย
นาผลิตตวัภัภันณทีณ่ ฑ19ฑ์เห็-ด20
แปรรู
ตามความต
บริโภค
2560วปนใหญ่
รับประทานขนมข้
าวกระยาคูแล้ว
ทางการตลาดของขนมข้าวกระยาคูปแนวทางในการพั
้าหนู พบว่าด้ฒานผลิ
ผูนางฟ
้บธันริวาคม
โาภคส่
เมื่ออได้งการของผู
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ให้การยอมรับในเรื่องรสชาติของผลิตภัณฑ์ว่าอร่อย มหาวิ
แต่ทคยาลัวรมี
การปรั
บปรุจังงหวัในเรื
ยราชภั
ฏรําไพพรรณี
ดจันทบุ่อรี งของบรรจุภั ณ ฑ์แ ละตราสิ นค้า ให้ มีค วาม
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
โดดเด่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขักรอบแนวคิ
นและสร้ดาการสื
งมูล่อค่สารแบบปากต
าเพิ่มให้กับอผลิ
ตภัเณ
และในปั
จจุบันกับในการเลื
อกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ปากอิ
ล็กฑ์ทรอนิ
กส (eWOM)
ผลประกอบการ
ของผู้บริโภค มักคํานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภั
สะอาด กดัารโรงแรมในประเทศไทย
งนั้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค
ของธุรกิจคาปลีกยประเภทบริ
โดย บัลลังก สันทัด
ผู้ประกอบการควรขออนุญาต อย. สํานักงานกรรมการอาหารและยาเพื
่อจําหน่ายต่อไป
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
กตใช ่งกรณี
วรรณจง โกรัตนะ (2551) ได้ศึกษาการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณและฑ์สVRPTW
ินค้าหนึมาประยุ
่งตําบลหนึ
ผลิตศึกภัษา
ณฑ์ กลุ่มขนมไทย
บริษัท XYZ จํากัด
กรณีศึกษา : ขนมนางเล็ดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซากพุ
ดซาร่วมใจ ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
โดย วัชรพล วงศจันทร
พบว่าได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมนางเล็ดการปรั
ให้มีรบูปปรุแบบที
่สวยงาม่อสะดวกแก่
การบริโภค โดยบรรจุ
ัณฑ์ชั้นในเป็
นซองพลาสติก
งกระบวนการเพื
ลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินคาภประเภทผลิ
ตโคมไฟ
กรณีญศลัึกษา
: บริ"แสงตะวั
ษัท XYZ จํนากั"ดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าขนมนางเล็ดของกลุ่มแม่บ้าน
บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ยานยนต
พร้อมตราสั
กษณ์
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
เกษตรกรซากพุดซา ทําให้ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและทันวิทสมัย ย
้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์, พสชนันจัพฤติ
ท์งหวับุกญดรรมการซื
ช่วยและ
ณัฐปภัสร์ เทียนจันทร์ (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาด
จันทบุรี
OTOP สู่สากล อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พบการศึ
ษาพบว่
โดย ชวนพบ
เอี่ยกวสานุ
รักษ า ผู้ประกอบการส่วนมากมีความสามารถในการจัดหา
วัตถุดิบในการผลิต ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
มีความคิ
ดสร้าหงสรรค์
สามารถแก้
ไขปัอํญ
หาได้อย่างเป็อยุนธระบบและถู
กต้อง
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
ารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน
าเภอพระนครศรี
ยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย
โดย อุบล ไมพุม
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงการสื
คุณภาพ
ซึ่งใช้คําถามปลายเปิด (Open-end questions) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประกวดออกแบบรสชาติ
บ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษารายละเอียด
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุขนมทองพั
งเทพมหานคร
โดยมีข้นั ตอน ดังต่อไปนี้
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ทางเศรษฐศาสตร
าง
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรคื
อ คุณครูโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จํานวน 13 คน
จังหวัดสุรินทร
สมุนโสภิ
ไพรพั
SY จํานวน
กลุ่มตัวอย่างคือ คุณครูที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์โดย
ตตา บประพฤทธิ
พงษ 6 คน ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประชากรคือ นักเรียน
โรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังกลยุ
หวัทดธตราด
จํานวน
253มชนท
คนาน้กลุําสามเสน
่มตัวอย่เขตดุ
างคืสอติ นักรุกงเรีเทพมหานคร
ยนที่เข้าร่วมการประกวดออกแบบ
การตลาดค
าปลีกของชุ
รสชาติขนมทองพับ จํานวน 30 คน
โดย ธันย ชัยทร

2. วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ดวงรัตน บสวัข้สอดิมู์มลงคลโดยสนทนากลุ่มกับคุณครูที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพับ
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีสนทนากลุโดย
่มในการเก็
SY โดยใช้วิธีการจดบันทึกรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและใช้คําถามปลายเปิด (Open-end questions) แล้วนําผลที่ได้จากการ
สนทนากลุ่มมากําหนดเป็นเกณฑ์ตัดสินการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ และนําผลจากการประกวดมาสนทนากลุ่ม
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้วิธีการจัดประกวดโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
เพื่อให้ได้รสชาติขนมทองพับใหม่จากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
3. เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีสนทนากลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ สนทนากลุ่มก่อนการประกวด แบ่งออกเป็น
4 ส่วน โดยใช้คําถามปลายเปิด ดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้สนทนากลุ่ม (2) แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดประกวด
ออกแบบรสชาติขนมทองพับ (3)
แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ เกณฑ์ตัดสินการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ
(4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และสนทนากลุ่มหลังการประกวด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้สนทนากลุ่ม
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

(2) แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภัPROCEEDINGS
ณฑ์ (3) แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
(4) ข้อเสนอแนะเพิบทความวิ
่มเติม จัย (ภาคบรรยาย)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
หนา
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัขฏนมทองพั
กลุมศรีอยุธยา บ
ครัของโรงเรี
้งที่ 8
การวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้วและงานประชุ
ิธีการประกวดออกแบบรสชาติ
ยนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัด
คาในล็อคจาย สิ่ไนด้คจาากการสนทนากลุ
ประเภทช็อคโกแลต : ่ม (2) เกณฑ์การตัดสิน กําหนด
ตราด แบ่งออกเป็น 3 ส่วนการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ดังนี้ (1) กติกาการแข่งขัน กํบสิานหนดตามผลที
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ตามผลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (3)“การพั
รางวั
ลในการประกวด
ก่ อุปกรณ์
ารเรียน
การพั
ฒนางานวิจได้ัยแและนวั
ตกกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
4. การวิเคราะห์ขแนวทางการศึ
้อมูล เพืกษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
สําหรับข้อมูลที่ได้ของโรงเรี
จากการสนทนากลุ
่
ม
และการจั
ด
ประกวดออกแบบรสชาติ
นมทองพั
บของโรงเรียนบ้านสระใหญ่
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจัขนทบุ
รี
พศวัใตนการวิ
สุขสบาย
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผู้วิจัยนํโดย
ามาใช้
เคราะห์ผลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณที่ ฑ19น
เห็-ัยด20ทีนางฟ
าแปรรู
ตามความตซึอ่งงการของผู
บริโภคความและนัยทางบริบทของภาษา
วั
น
ธั่แนอบแฝง
วาคม
2560ป(Latent)
และวิเคราะห์ความหมายทางความรู้สณึกหรื
อวิมเสิคราะห์
จะรวมการตี
ริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ไว้ด้วย (ทักษญา สง่าโยธิน, 2557)โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ลลังก สันนทั2ด ขั้นตอน การสนทนากลุ่มก่อนการจัดประกวด เพื่อการกําหนดกติกาการจัด
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งโดย
แบ่งบัออกเป็
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ประกวดและเกณฑ์การตัดบริ
สินษัทและการสนทนากลุ
่มหลังการประกวด เพื่อนําผลการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับมา
XYZ จํากัด
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณโดย
ฑ์ขวันมทองพั
ชรพล วงศบจตามองค์
ันทร ประกอบผลิตภัณฑ์ สําหรับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มกับคุณครู
ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ขนมทองพั
ยนบ้่อาลดความผิ
นสระใหญ่
อําเภอบ่อไร่ จับงสิหวั
ตราด จําตนวน
การปรับบปรุของโรงเรี
งกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
นคดาประเภทผลิ
โคมไฟ6 คน ผลการสนทนากลุ่มได้
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ดังต่อไปนี้
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
1. กติกาการจัดประกวดออกแบบรสชาติ
ขนมทองพับ ดังนี้
จังหวัดจันทบุรี
1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็โดย
นนัชวนพบ
กเรียนในระดั
เอี่ยวสานุบรชััก้นษประถมศึกษาปีที่ 5 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เนื่องจากนักเรียน
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัดอการเศรษฐกิ
มชนจกรรมและยั
อําเภอพระนครศรี
ยุธยา าขนมทองพับเหมือนกัน ส่วน
ระดับชั้นดังกล่าวเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพเพียงพอต่
การเข้าร่จวชุมกิ
งไม่อเคยทํ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
นักเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่านั้นเป็นนักเรียนที่ทางคุณครูได้ฝึกสอนการทําขนมทองพับมาก่อน) จํานวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน
โดย แสงจิตต ไตแสง
1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบรสชาติขนมทองพับให้มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากรสชาติเดิม พร้อมทั้งออกแบบ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าตามความคิ
งสรรค์
โดยดอุสร้
บลาไม
พุม ของนักเรียน
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
2. เกณฑ์ตัดสินราการประกวดออกแบบรสชาติ
น ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานครขนมทองพับ (จากการสนทนากลุ่ม) กําหนดตามองค์ประกอบ
โดย อัญชลี เยาวราช
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ตารางที่ 1 เกณฑ์ตัดสินการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
เกณฑ์การตัดสินการประกวด
คะแนน
จังหวัดสุรินทร
1. ด้านผลประโยชน์หลัก
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
าปลีกของชุ
ชนทาตน้ําถุสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
1.1 ประโยชน์จากการใช้วัตถุดารตลาดค
ิบ เช่น สรรพคุ
ณมของวั
ดิบที่ใช้เขตดุ
(ใบมะกรู
ด, งาดํา, 10
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
มังคุด เป็นต้น)

ผลการวิจัย

เคราะห
1.2 ความอร่อยของรสชาติการวิ
(หวาน
มันทางการเงิ
เค็ม) นของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
1.3 ความเหมาะสมของรสชาติกับผลิตภัณฑ์
2. ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง
2.1 ความคิดสร้างสรรค์ของรูปลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2.2 ผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ
3. ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์
3.1 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
รวม
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10
10
10
10
10
60

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
3. การแข่งขันการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ ของนั
กเรียนโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดย

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องสร้บทความวิ
างสรรค์ผลงานให้
จเรียบร้
่กําหนดารําไพพรรณี ครบ 113 ป
เนืเสร็
่องในวโรกาสคล
ายวัอนยตามเวลาที
พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ภาพที่ 1 การทําขนมทองพั
บของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ
บริษัท XYZ จํากัด
ที่มา:โดย
ผู้วิจวัชัยรพล
ถ่ายวงศ
ณ จวัันนทรที่ 26 พฤษภาคม 2560
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินลทรี
ยวิธ่มปี ทองพั
ลูกขาวตบนเบรกแตก
เดี่ยวและ
ภาพที่ 2 ผลงานการออกแบบรสชาติ
ขนมทองพั
บรางวั
ที่ ย1ดวกลุ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําเภอปราสาท
ที่มา: ผู้วิจัยถ่าย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เหตุผลของคณะกรรมการในการตั
ดสินรางวั
่ 1 คืมอชนทด้าาน้นผลประโยชน์
มีการนําสมุนไพรอย่างพริก มะนาว
กลยุทธการตลาดค
าปลีลกทีของชุ
ําสามเสน เขตดุสห
ติ ลักรุกงเทพมหานคร
หอมแดง ผักชีฝรั่ง ใส่เข้ามาในส่วนผสมของแป้
โดย ธังนยซึ่งชัมียสทรรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีรสชาติที่กลมกล่อม มีรส

เปรี้ยว เค็ม หวานเล็กน้อย เผ็ดปานกลาง
มผัสได้
ถึงรสชาติ
ของลาบอย่
างชัดเจนในจัเป็งหวันดรสชาติ
การวิสัเคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
จันทบุรท
ี ี่มีความทันสมัยและสร้างความ
ดวงรัตน บ
สวัมีสรดิูป์มงคล
แปลกใหม่ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง ลักโดย
ษณะการพั
ทรงที่ไม่แตกต่างจากเดิม แต่มีการพับที่เรียบร้อย มีการเก็บ
รายละเอียดส่วนขอบของขนมทองพับ มีการจัดวางอย่างพอดี น่าสนใจ แป้งมีความกรอบและบาง และมีสีสันออกสีส้มเด่นชัด
ที่ได้มาจากส่วนผสมสื่อถึงรสลาบได้ดี และด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ยังขาดความ
โดดเด่น ดูเรียบง่าย
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วิชาการระดั
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ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ภาพที่ 3 ผลงานการออกแบบรสชาติ
ขนมทองพับรางวัลที่ 2 กลุ่มทองพับไฮโซ
โดย บัลลังก สันทัด
่มา: ผู้วิจัยงถ่โดยใช
าย ณTSPวันและ
ที่ 26
พฤษภาคม
การปรับปรุงเสนทีทางการขนส
VRPTW
มาประยุก2560
ตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศ
ทร ลที่ 2 คือ ด้านผลประโยชน์หลัก มีการนํามะพร้าว ข้าวโพด และงาดํา
เหตุผลของคณะกรรมการในการตั
ดสินจันรางวั
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ใส่เข้ามาเป็นส่วนผสมของแป้
ง ซึ่งมีกรณี
สรรพคุ
่เป็ษนัทประโยชน์
ยานยนต
ศึกษาณ:ทีบริ
XYZ จํากัดต่อร่างการ และรสชาติได้รสชาติหวานของข้าวโพด มะพร้าวและ
งาทําให้ได้รสชาติมัน ส่วนไส้ของขนมนั
หวานของฝอยทอง
นมข้น รสชาติเปรี้ยวของเยลลี่ สื่อได้ถึงรสชาติของขนม
โดย ถิร้นนันมีทรสชาติ
ทิวาราตรี
วิทย
รรมการซื
นใจของผู
ซื้อที่มีตบอมีผลิรตูปภัลัณกฑษณ์
จากตทนรงสี
กกของธุ
จชุม่แชนตกต่างจากการพับแบบเดิม มี
หวานที่มีความหลากหลายพฤติ
ส่วกนด้
านผลิ้อและการตั
ตภัณฑ์คดสิาดหวั
ง การพั
่เหลีร่ยกิมที
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
จุดด้อยในเรื่องความกรอบของแป้ง การใส่ข้าวโพดเป็นส่วนผสมของแป้งทําให้เห็นสีเหลืองของข้าวโพดอย่างเด่นชัด และด้าน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภการศึ
ัณฑ์เกป็ษาบทบาทผู
นกล่องสี่เนหลี
่ยมดูเรีหยารจั
บ แต่
มีสีสันสดใส
ตราสิ
นค้ายังไม่โดดเด่
น
ําในการบริ
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 4โดยผลงานการออกแบบรสชาติ
ขนมทองพับรางวัลที่ 3 กลุ่มรสผลไม้
ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ที่มา: ผู้วิจัยถ่าย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เหตุผลของคณะกรรมการในการตัดสินรางวัลที่ 3 คือ ด้านผลประโยชน์หลัก วัตถุดิบที่ใช้เป็นผลไม้ท้องถิ่น เช่น
ทุเรียน, มังคุด, สับปะรด, กล้วย เป็นต้น ซึ่งผลไม้ทุกชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น และโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติ
เมื่อรับประทานเข้าไปจะสัมผัสได้ถึงรสชาติของผลไม้ชนิดนั้นอย่างชัดเจน ผลไม้บางชนิดมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
ทุเรียน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง การพับแม้รูปทรงจะไม่แปลกใหม่ แต่มีการพับที่เรียบร้อย มีขนาดสม่ําเสมอ แต่สีสันของ
ขนมนั้นมีสีที่คล้ําอาจจะเนื่องมากจากสีของผลไม้ที่ใช้ และด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นกล่อง
กระดาษทรงแปดเหลี่ยมมีความแปลกใหม่ และสีที่เลือกใช้มีความโดดเด่น ช่วยดึงดูดความสนใจ
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบับญเมื(ต่อผูอ้ว)ิจัยได้ผลการประกวดออกแบบรสชาติขนม
4. สนทนากลุ่มหลังการประกวดออกแบบรสชาติPROCEEDINGS
ขนมทองพั
ทองพับเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ทําการสนทนากลุ่มกับรายงานสื
ผู้ที่รับบผิเนืด่องจาก
ชอบผลิ
ฑ์สมุบชาติ
นไพรพั
บ SYครั้งจํทีา่ 11นวน 6 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบ
งจากการประชุ
การประชุตมภั
วิชณ
าการระดั
วิจัยรําไพพรรณี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณและงานประชุ
ฑ์ขนมทองพั
บ บดัชาติ
งนีมหาวิ
้ ทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
มวิชาการระดั
ข้อมูลทั่วไปของผู้สนทนากลุการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
่มจํานวน 6 คน ประกอบด้
ณอครูคจเาบญจวรรณ
ปานทั
บ ( ครู: ชํานาญการพิเศษ),
บสิวนยคาคุในล็
ย สินคาประเภทช็
อคโกแลต
คุณครูสายชล เขตภิบาล (คูรชํานาญการพิ
ลัดดาจําจักัดนทสาร (ครูชํานาญการ), คุณครูกรกนก ฟองมาศ (ครูชํานาญ
กรณีศเึกศษ),
ษา บริคุษณ
ัท ครู
NN&KY
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
การ), คุณครูสุนันทา มาลัย (ครูผู้ช่วย) และคุณครูวรัลภัทตีรรณากรณ
สุทธิวารี (ครูผู้ช่วย)
ษาเพิ
องทางการจั
ดจํามหน
ายน้ําพรินกว่เห็า4.0”
ดต้นางฟ
าแปรรูฒปนารสชาติที่ใช้ในการประกวด
่อขั่มบชเคลื
นประเทศไทย
4.1 ด้านผลประโยชน์หลัก แนวทางการศึ
พบว่า ผูเพื
้สกนทนากลุ
่มส่ว่อนใหญ่
ีความเห็
องการพั
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เช่น รสลาบ, รสน้ําพริกเผาหมูหยอง, รสฝอยทอง
เป็ตนสุต้ขนสบาย
และต้องการพัฒนารสชาติผลไม้ท้องถิ่น เช่น ทุเรียน, เงาะ, มังคุด,
โดย พศวั
ฒนารสชาติ
สับปะรด เป็นต้น ช่วยส่งเสริมผลไม้ท้อแนวทางในการพั
งถิ่น และผู้สนทนากลุ
่มที่ ส่ฑ19วเห็นหนึ
มีาแปรรู
ค2560
วามเห็
นว่าควรพั
ฒนาผลิตวัภันณ
ป ตามความต
องการของผู
บริโภคที่ทันสมัย เช่น รสบาบี
-ด20นางฟ
ธัน่งวาคม
มวสินใหญ่
ริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัทดี่ผจํู้บาณหน
าย ของโรงเรี
ยนวั
ดคมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
คิว, รสชีส, รสปาปีก้า เป็นต้น ซึ่งเป็นรสชาติ
ริโหอประชุ
ภคส่
ใ
ห้
วามสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
รกฤษณ วิเ่มชีส่ยรมงคล
4.2 ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง พบว่โดย
า ผูจั้สกนทนากลุ
วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
สร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ เช่ของธุ
น การออกแบบการพั
บให้มีลักษณะแตกต่างจากเดิม (การพับทรงสีเหลี่ยม ฯ) สีสีนของ
รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ขอนม และต้องการพัฒนาคุณภาพของผลิตโดย
ภัณบัฑ์ลลัโดยเฉพาะเรื
งก สันทัด ่องความกรอบของขนมทองพับ เพราะผู้บริโภคชื่นชอบการ
การปรัและการรั
บปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช TSPถูกและ
ศึกษา
รับประทานขนมทองพับที่กรอบ สด ใหม่
กษาความสะอาด
หลัVRPTW
กอนามัมาประยุ
ย ใช้วัตกถุตดใชิบกรณี
จากธรรมชาติ
เป็นผลิตภัณฑ์
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
low fat รับประทานแล้วไม่อ้วน
รพล วงศจันทร
4.3 ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์การปรั
พบว่บโดย
า ผูวั้สชนทนากลุ
่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
โดยการจัดประกวดออกแบบให้นักเรียยานยนต
นมีส่วนร่กรณี
วมให้
การประกวด
ศึกษา
: บริษัท XYZโดยใช้
จํากัด เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การออกแบบ และนําผลงาน
ที่ได้จากการประกวดไปพัฒนาต่อยอดให้กับผลิโดยตภัถิณ
รนัฑ์นขทองโรงเรี
ทิวาราตรียวนิทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพมากขึ้น และผู้สนทนา
รรมการซื้อและการตัดภสิัณนใจของผู
ซื้อที่มีตนอค้ผลิาตเนื
ภัณ่อฑงจากผู
จากตนกกของธุ
รกิจชุมคชน
งร้ากนออกแบบบรรจุ
ฑ์และตราสิ
้ออกแบบมี
วามรู้ ความสามารถ
กลุ่มส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าต้องการจ้าพฤติ
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ทางด้านนี้โดยตรง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การวิจั ยเชิง ปฏิบัติการ ผลจากการสั
งเกตสภาพแวดล้
มของนักเรียอนระหว่
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัอดมและการมี
การเศรษฐกิจชุสม่ วชนนร่อํวาเภอพระนครศรี
ยุธยา า งการประกวด
ออกแบบรสชาติขนมทองพับของโรงเรีจังยหวันบ้
านสระใหญ่
ดพระนครศรี
อยุธยาอําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านสระใหญ่ให้
ต ไตความมุ
แสง ่งมั่นตั้งใจในการแข่งขัน ซึ่งผลที่นักเรียนได้จากรับจากการเข้า
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนัแสงจิ
กเรียตนมี
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
ร่วมกิจกรรมคือ นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิ
ดสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนารสชาติขนมทองพับให้มี
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
ความแปลกใหม่ ทันสมัย และหลากหลายมากขึ้น นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในการทําขนมทองพับ เรียนรู้การทํางานเป็น
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ทีมได้เป็นอย่างดี และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
มีการแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน นักเรียนมีน้ําใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่าง
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
การแข่งขัน รู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดย
ในระหว่
อัญชลีางการแข่
เยาวราชงขัน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดาสุงมู
รินลทรค่าเพิ่มของขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
จากผลการศึกษาแนวทางการสร้
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
การประกวดของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่
โดย ธันอยไร่ชัยจัทรงหวัดตราด จากการวิจัยพบว่า สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้วิธีการทําขนมทองพับ ได้แสดงออกถึ
งความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรสชาติขนมทองพับให้มี
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ความแปลกใหม่ ทันสมัย และนักเรียนให้ความร่
มมือตนในการร่
มกิจกรรมเป็นอย่างดี รู้จักการทํางานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน
โดย วดวงรั
สวัสดิ์มวงคล
และกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, กิตติชัย นวลทอง และนิตยา วิวัฒนอัศวิน (2559) ศึกษาการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาน้ําข้าวกล้องผสมสมุนไพรโดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชน ของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมกลุ่มภาคกลาง กรณีศึกษา: กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนชุมชนน้ําข้าวกล้องผสมสมุนไพรบึงบา ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่ามีความร่วมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนารูปแบบ
น้ําข้าวกล้องผสมสมุนไพร
สําหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของโรงเรียน
บ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จากการวิจัยพบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับควรพัฒนารสชาติให้มีความ
ทันสมัย และหลากหลายให้ตรงตามกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รสลาบ, รสผลไม้ท้องถิ่น (รสมังคุด
รสทุเรียน รสสัปปะรด ฯ), รสบาบีคิว, รสปาปีก้า เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของขนมทองม้วน กรณีศึกษาจังหวัด
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สารบั
ญ (ตอจ) ัยที่ชี้ให้เห็นว่ารสชาติขนมทองม้วนที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ
สงขลา พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีรสชาติที่หลากหลาย
อีกทั้งผลการวิ
PROCEEDINGS
ค่อนข้า งจะมีแนวโน้ นการให้ค วามสํรายงานสื
า คัญบเนืการเพิ
่ มความทั
นบสมั
เหมื อครันกั้งที่ บ11ขนมขบเคี้ยวทันสมัย เช่ น ทองม้ว นรสนม
่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดั
ชาติย
วิจให้
ัยรําไพพรรณี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
รสช็อกโกแลต ทองม้วนแบบมีไส้ต่าและงานประชุ
งๆ เช่น มไก่วิชาการระดั
หยอง,บชาติสัปมหาวิ
ปะรด,
มะม่ฏกลุวมงศรีหรื
อเน้ครั้งนที่ เคี
ทยาลัยราชภั
อยุธยา
8 ้ยวเพลิน ควรพัฒนารูปลักษณ์และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น การพับการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ความกรอบ สีสัน ความสะอาดถู
ถุดิบที่เอลืคโกแลต
อกใช้ค:วรเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็น
บสินคกาหลั
ในล็กออนามั
คจาย สิยนควัาตประเภทช็
ส่วนใหญ่ สูตรของขนมจะต้กรณี
องเป็
นมาตรฐานคงที
ศึกษา
บริษัท NN&KY จํ่ าเป็
กัดนต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมถวิล พลแสน และธีระ ฤทธิรอด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
(2558 ) ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายขนมไทยของร้านบ้านขนมไทย จังหวัดขอนแก่น พบว่าการสร้างความแตกต่างด้าน
อน
งทางการจั
ด้นจํเปลี
าหน่ยายน้
ําพริกเห็
ดนางฟา่เแปรรู
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์โดยการเปลี่ยนรูปแนวทางการศึ
ลักษณะของขนมเช่
ขนมชั
นจากรู
ป4.0”
แบบสี
หลี่ยปมชั้นๆ เป็นรูปแบบดอกกุหลาบ ฯลฯ เป็น
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ต้น เพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่
มิติขตองขนาด
โดยน พศวั
สุขสบาย (เล็กกลางใหญ่) วัสดุที่ใช้ (ปลอดภัย 100%) ที่มาของส่วนประกอบ (จาก
าเชื่อถือของผลิ
ผลิ
ตภัปณตามความต
ฑ์มี อ.ย. อเป็
นต้น สร้บริาโภค
งรูปแบบเป็นของตัวเองหรือมีสไตล์
ธรรมชาติ) เป็นต้น สร้างความน่
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตตวัภันภัณทีณ
ห็-ด20เช่
นางฟ
าแปรรู
งการของผู
่ ฑ19เฑ์
ธัน
นวาคม
2560
มสิภัริรณ
ําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( ขนาด
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยเช่
นวันอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําวบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
งปจัแบบขนม
งหวัดจันทบุรเป็
ี นต้น และรักษาผลผลิตอย่าง
ของผลิตภัณฑ์สร้างความหลากหลายของผลิ
ต
ฑ์
สู
ต
ร
ส่
นผสม
สี
รู
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
คงเส้นคงวาของผลิตภัณฑ์ เช่นรักษาคุณภาพ และรสชาติของขนมให้สม่ําเสมอ เป็นต้น และควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
สินค้า เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้
กับผลิตภัณฑ์และเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น สอดคล้องกับ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
งานวิจัยของจงรักษ์ สมใจ, ณัฐธิดโดย
า เครื
บัลอลัเพ็
งก ชสัร์นทัและสุ
ด พัตรา ไพพร (2560) ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพทาง
การปรัปบ้าปรุ
นทางการขนส
และ VRPTW
กตใ่ชองของบรรจุ
กรณีศึกษา ภัณฑ์และตราสินค้าให้มีความ
การตลาดของขนมข้าวกระยาคู
หนูงเสพบว่
าด้านผลิงโดยใช
ตภัณTSP
ฑ์ ควรมี
การปรับมาประยุ
ปรุงในเรื
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
โดดเด่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ข้อเสนอแนะ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
1. ข้อเสนอแนะในการวิโดย
จัยถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกสอนให้
รรมการซืน้อักและการตั
ื้อที่มาีตขนมทองพั
อผลิตภัณฑจากต
นกกของธุรกิจชุมชน
1.1 ควรจัดกิจกรรม
เรียนได้ดเรีสิยนใจของผู
นรู้วิธีกซารทํ
บในหลากหลายชั
้นการศึกษา เพราะนักเรียนส่วน
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ใหญ่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้วิธีการทําขนมทองพับเพื่อที่จะนําความรู้ที่ได้ไปสร้างเป็นทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
1.2 จากการวิจการศึ
ัยควรนํ
าผลงานการออกแบบรสชาติ
ของนัจชุกมเรีชนยนไปต่
อยอดกับอผลิยุธตยาภัณฑ์ขนมทองพับของโรงเรียน
กษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
อําเภอพระนครศรี
เนื่องจากรสชาติที่ได้เกิดจากความคิ
ดสร้าองสรรค์
จังหวัดพระนครศรี
ยุธยา ของนักเรียนและยังเป็นรสชาติที่มีความทันสมัยตรงตามความต้องการของ
โดย แสงจิตต ไต
แสงณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การรักษารสชาติให้มีความสม่ําเสมอ การรักษา
ผู้บริโภคในปัจจุบัน และควรสร้างมาตรฐานด้
านคุ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
ความกรอบของขนม เป็นต้น
อุบล ไมภพัณุมฑ์และตราสินค้าให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
1.3 จากการวิจัยควรพัฒโดย
นาบรรจุ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
2. ข้อเสนอแนะในการวิโดย
จัยอัครัญชลี
้งต่อเยาวราช
ไป
2.1ควรศึ ก ษาเรืการวิ
่ อ งองค์
ป ระกอบบรรจุ
ฑ์ แ ละตราสิ
า ธเพื
ยภาพในการแข่ ง ขั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เคราะห
ทางเศรษฐศาสตรภขั ณ
องการทํ
านาอินทรียนดค้วยวิ
ปี ลู่ อกขสร้
าวตานงศั
เดีก่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ขนมทองพับ
ดสุรินกทร
2.2 ควรศึกษาเรืจั่องหวั
งพฤติ
รรมผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ความต้องการของผู้บริโภค
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
2.3 ควรศึกษาเรื่องช่อโดย
งทางการจั
ธันย ชัยทรดจําหน่าย เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังแหล่งจําหน่ายต่างๆ สามารถเพิ่ม
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เอกสารอ้างอิง

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
่อสารจัยสํา(ภาคบรรยาย)
นักเนืงานปลั
ดกระทรวง.
โรงเรีจพระนางเจ
ยนประชารั
เข้113าถึปงได้จาก:
่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณีฐ.ครบ
บทความวิ
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44709&Key=news_act. 2559.
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อคจ. พิ
ายมสิพ์นคครัาประเภทช็
ชลธิศ ดาราวงษ์. (2558). การจัดการผลิ
ตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตบภัสินณคาฑ์ในล็
ใหม่
้งที่1. กรุองคโกแลต
เทพฯ: :ธนาเพรส.
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, กิตติชัย นวลทอง และนิ
ตยา วิวฒัฒนางานวิ
นอัศวิน. การพั
ฒนาน้ําข้ตาวกล้
องผสมสมุนไพรโดยวิธีการบูรณาการ
“การพั
การพั
จัยและนวั
กรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
การจัดการความรู้สู่ชุมชน ของนั
กวิจัยเพื
เชิกษาเพิ
ง่อปฏิ
ารแบบมี
นร่ายน้
วมกลุ
กรณี
แนวทางการศึ
อิกงทางการจั
ดจํสา่วหน
ําพริก่มเห็ภาคกลาง
ดนางฟาแปรรู
ป ศึกษา: กลุ่มวิสาหกิจชุมชุน
ขั่มบบชัตเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
ของโรงเรี
ยนบงาบา
นโปงตํน้ําารบลบึ
อน ตํางบลโป
อน อําเภอโปงน้ํารออนจัจังงหวั
หวัดดจันปทุ
ทบุมรี ธานี . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก:
ชุ ม ชนน้ํ า ข้ า วกล้ อ งผสมสมุ
น ไพรบึ
บา งน้อํําารเภอหนองเสื
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
http://bus.rmutp.ac.th/research/myfile/2017-01-28-999-36.pdf. 2559.
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มณีรัตน์ รัตนพันธ์. พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของขนมทองม้
วนธันวาคม
กรณี
ศึกยรติษาจั
งหวัดเภอขลุ
สงขลา.
เข้าถึงได้จาก:
มสิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
ง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
http://www.journal.msu.ac.th/upload/articles/article1686_61734.pdf.
2559.
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
จงรักษ์ สมใจ, ณัฐธิดา เครือเพ็ชร์ และสุ
พัตรา ไพพร.
กษาแนวทางการเพิ
าวกระยาคู
กรอบแนวคิ
ดการสื่อการศึ
สารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ่มศักสกยภาพทางการตลาดของขนมข้
(eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ป้าหนู. เข้าถึงได้จาก: http://research.pbru.ac.th/Research2016/registration/files/e2ex3w_20160617_12
โดย บัลลังก สันทัด
0404.pdf. 2560.
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
วรรณจง โกรัตนะ. (2551). การวิจัยและพั
นาบรรจุ
บริษัทฒXYZ
จํากัด ภัณฑ์สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มขนมไทย
กรณีศึกษา : ขนมนางเล็ดกลุ่มแม่บโดย้านเกษตรกรซากพุ
วัชรพล วงศจันทร ดซาร่วมใจ ตําบลห้วยกะปิ
การปรั
กระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
สินคายประเภทผลิ
ตโคมไฟ ทร์.
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุ
รี.บวิปรุทงยานิ
พนธ์ศิลปศาสตรมหาบั
ณฑิต, มหาวิทบยาลั
ราชภัฏราชนคริ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์, พสชนันท์ บุญช่วยและ ณัฐปภัสร์ เทียนจันทร์.แนวทางการพัฒนาการตลาด OTOP สู่สากล
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.
เข้าถึง้อได้และการตั
จาก: http://korat.cdd.go.th/wpพฤติกรรมการซื
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
content/uploads/sites/22/2017/06/Fulltext.pdf.2558.
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษ
สมถวิล พลแสน และธีระ ฤทธิรอด. แนวทางการเพิ
่มยอดขายขนมไทยของร้
านบ้านขนมไทย จังหวัดขอนแก่น. เข้าถึงได้ จาก:
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
file:///C:/Users/User/Downloads/31045-68561-1-PB%20(3).pdf. 2558.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
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สุขาภิบาลอาหารและการปนเปื
้อนอาหารของตลาดนัด

ในเทศบาลตําบลสุรนารี
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Food sanitation
and Food บContamination
in Suranaree
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็
อคโกแลต : Municipal,
กรณีศMuang
ึกษา บริษัท NN&KY
จํากัดNakhon Ratchasima Province
“การพั
การพัDistrict,
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
นรา ระวาดชัย , คมอรั
ญ
ป้
อ
งนาน,
ณั
ฐ
นนท์
พระสว่
าง, นัฐพงษ์ ดศินางฟ
ริบุญาแปรรู
, สุรเกี
ยรติ ออมอด, อภิวัฒน์ บัวประชุม
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธับทคั
นวาคม
2560
ดย่ปอตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การวิจัยเชิงกรอบแนวคิ
พรรณนาครั
้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขาภิบาลอาหารและการปนเปื้อนในอาหารของ
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ตลาดนัดเขตเทศบาลตํของธุ
าบลสุ
าเภอเมือกงารโรงแรมในประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากร
รกิจรคนารี
าปลีกอํประเภทบริ
ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปของสุ
ดทั้ง 2 แห่ง ในเทศบาลตําบลสุรนารี และประชากรที่ใช้ใน
โดย บัลลัขงาภิ
ก สับนทัาลตลาดนั
ด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
VRPTW มาประยุกดตใช2 กรณีแห่
ศึกงษาในเขตเทศบาลตําบลสุรนารี
การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของอาหารที่จําหน่าและ
ยอาหารในตลาดนั
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
วิเคราะห์ข้อมูลสุขาภิบาลตลาดนัดจากแบบประเมินพัฒนาและยกระดับ ตลาดนัดน่าซื้อ (ตล.2) และแปลผลการ
โดย วัชรพล วงศจันทร
ตรวจอาหารตามเกณฑ์การปรั
ชุดทดสอบอย่
างง่าย โดยใช้
สถิตดิพพลาดในการตรวจนั
รรณนา
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ผลการศึกษาพบว่
ดที่ไม่มีเลขที่ใบอนุญาต และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ยานยนตา ตลาดนั
กรณีศึกษาดทั: ้งบริสองแห่
ษัท XYZงเป็จํานกัตลาดนั
ด
โดยดถิน่รนัาซืนท้อ ทิ(ตล.2)
วาราตรีพบสิ
วิทย ่งแปลกปลอมที่เป็นการตรวจทางกายภาพ คือ ในจําพวกอาหาร
ของการพัฒนายกระดับตลาดนั
และการตั
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตรวจพบการปนเปื
ตภัณฑจากตนกกของธุ้อรนในอาหาร
กิจชุมชน คือ สารฟอร์มาลีนใน
สดและอาหารสําเร็จรูพฤติ
ปที่มกรรมการซื
ีแมลงวัน้อตอม
การปนเปื
้อนทางเคมี
จังหวัดจันทบุรี
วงดอง
สารโพลาร์
ปลาหมึก สารกันราในมะม่โดย
ชวนพบ
เอี่ยวสานุรทักี่เษกิ นเกณฑ์กํ าหนด การปนเปื้อนทางชีวภาพ ตรวจพบโคลิฟอร์ ม
แบคทีเรียในน้ําแข็ง การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรี
คําสําคัญ: สุขาภิบาลอาหาร,
ตลาดนัอดยุ, ธยาการปนเปื้อนในอาหาร
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
Abstract
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
This descriptive
research purposed to study food sanitation and contamination in the
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
food market in Suranaree
Muang district, Nakhon Ratchasima province. The population
โดยMunicipal
อัญชลี เยาวราช
was divided into two
a population-based
of sanitation markets and a
การวิgroups:
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอิstudy
นทรียดวof
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ปี ลูกขgeneral
าวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
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น
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ย
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ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
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บลทมอ
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เภอปราสาท
population-based study on the contamination of food products sold in the markets. The data
จังหวัstore
ดสุรินทรin both markets.
were collected from
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
The results
revealed that market without permit numbers and failed to assess the
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
development of elevated
โดย market
ธันย ชัยทรbuying (Set2) found an unknown physical examination among

fresh food and delivery
Chemical
contamination
การวิเคราะหทwith
างการเงิflies.
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี detects food contamination is
formalin in squid, moldโดยsubstances
ดวงรัตน สวัสดิ์มof
งคล mango pickle, polar substances that exceed defined
thresholds and coliform bacteria in ice.
Keywords: Food sanitation, Market, Contaminant
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รายงานสืบเนื่องจาก
บชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
อาหารเป็นสิ่งบทความวิ
ที่จําเป็นต่อจการดํ
วิต งจากการประชุ
ซึายวั่งการประชุ
ษย์มวิตชาการระดั
้องการอาหารเพื
สร้113างพลั
ๆา
เนืา่อรงชี
งในวโรกาสคล
นมนุ
พระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี่ อครบ
ป ง งานให้ กั บ อวั ยวะต่า งหน
ัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ทําให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่
วนที่สึกหรอ แต่จากสภาพสังคมปัจจุบันความไม่ปลอดภัยในการ
นค่อาในล็
อคจาทยธิสิพนลของการเปลี
คาประเภทช็อคโกแลต
:
บริโภคอาหารของประชาชน นับการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
วันยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้บนสิเนื
งจากอิ
่ยนแปลงทางสั
งคมทํา
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปด้“การพั
วการพั
ยจากการปรุ
งอาหารรัจบัยประทานในครั
วเรือน มาเป็นการบริโภคอาหาร
ฒนางานวิ
และนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
นอกบ้านและซื้ออาหารปรุงสําเร็แนวทางการศึ
จมารับประทานมากขึ
้น ่อจึนประเทศไทย
งต้อดจํงพึาหน่งการบริ
นอาหารและแผงลอยจํ
าหน่าย
องทางการจั
ายน้ําพริกการจากร้
เห็4.0”
ดนางฟาาแปรรู
ป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
อาหารรวมไปถึงอาหารจากตลาดนั
ด ดัยงนบ
นั้นาถ้นโป
าอาหารที
ีวางจํงาน้หน่
อบริงน้กําารไม่
มีเรชืี ้อโรคหรือสารพิษ
ของโรงเรี
งน้ํารอน ตํ่มาบลโป
ํารอนายหรื
อําเภอโป
รอน จัสงะอาด
หวัดจันทบุ
ปนเปื้อน ส่งผลต่อผู้บริโภคเกิดการเจ็บโดยป่วพศวั
ยได้ต สุซึข่งสบาย
ถ้าภาวการณ์เจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุนี้มีมากขึ้น ก็ย่อมจะเป็น
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภันอาหารที
ณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความตอ้องการของผู
บริโภคมีสารเคมีปนเปื้อน
ธั่ส
นวาคม
2560ปราศจากเชื
ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศต่
อไปได้
ะอาด
โรค และไม่
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทยาลันยราชภั
รําไพพรรณี
ดจันทบุรบ
ี ปรุงพัฒนา เช่น ขาดการเอาใจใส่ วิถี
นั้นเป็นที่สิ่งต้องการของผู้บริโภคทุกคน โดย
แต่สจัิ่งกทีรกฤษณ
่ยมหาวิ
ังคงเป็
ญฏหาที
่ต้องมีจังหวัการปรั
วิเชียปัรมงคล
านมากขึ
้น ่อสารแบบปากต
อาหารพร้ออมปรุ
มบริโภค
บรรจุในภาชนะต่างๆ เช่น
ชีวิตที่รีบเร่ง การพึ่งพาอาหารนอกบ้
กรอบแนวคิ
ดการสื
ปากอิงเล็อาหารพร้
กทรอนิกส อ(eWOM)
กับผลประกอบการ
รกิจ้อคอาหารที
าปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
กระป๋อง ถุงพลาสติก กล่องโฟมของธุ
การซื
่ผลิตจากโรงงานที
่วางจําหน่ายในร้านค้าจึงควรพิจารณาดูฉลาก
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
อาหารทุกครั้งบ่อยครั้งที่ผู้บริโภคต้องเสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากกระบวนการเตรียม การปรุง การเก็บรักษา
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ไม่ถูกสุขลั กษณะ ของผู้ประกอบการ
ร้า นค้า รถเร่ แผงลอยรวมไปถึงตลาดนัด มีโอกาสการปนเปื้อนสิ่งที่เป็น
บริษัท XYZ จํากัด
อันตราย (Hazards) ได้แก่ อันตรายทางกายภาพ
โดย วัชรพล วงศจอัันนทรตรายทางเคมี อันตรายทางชีวภาพ ตลาดนัดเป็นสถานที่
กระบวนการเพื
่อลดความผิสัดตพลาดในการตรวจนั
คาประเภทผลิ
โคมไฟ นมีสภาพ
ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุการปรั
มเพื่อบจํปรุางหน่
ายสินค้าประเภท
ว์ เนื้อสัตว์ ผับกสินผลไม้
หรือตอาหารอั
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
เป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึง
นันท ทิวาราตรีวิทย
บริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้พฤติ
เป็นกทีรรมการซื
่ชโดย
ุมนุถิมรเพื
่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือ
้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ตามวันที่กําหนด
จังหวัดจันทบุรี
ข้อมูลจาก 56 จังหวัด พบว่า โดย
สถานประกอบการที
ชวนพบ เอี่ยวสานุรัก่มษีจําหน่ายอาหารจํานวนมากที่สุด คือ แผงลอยจําหน่าย
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชนกษา
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา่ 2 (ตลาดนัด)
อาหาร จํานวน 48,368 แห่ง รองลงมา คือ ร้านอาหาร
โรงอาหารของสถานศึ
ตลาดประเภทที
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ตลาดประเภทที่ 1 จากการเฝ้าระวังการปนเปื้อนทางชีวภาพซึ่งที่เฝ้าระวัง คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพร้อม
โดย แสงจิตต ไตแสง
บริโภค เครื่องดื่ม น้ําแข็ง ภาชนะสั
มผัสอาหารและผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI–
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
2) พบสารปนเปื้อนแบคทีเรียสูงสุดจากมื
โดยออุผูบ้สลัมไมผัพสุมอาหาร รองลงมาคือภาชนะสัมผัสอาหารและน้ําแข็ง โดยอาหาร
พร้อมบริโภคและเครื่องดื่มมีตัวอย่การสื
างที่อสารทางการตลาดที
่ไม่พบการปนเปื้อ่มีผนลตการศึ
กษา
นสารเคมี
ในอาหารประกอบด้
วย
อความต
องการซืการปนเปื
้อสินคา ในร้อานค
าปลีก: กรณี
ศึกษา
สารฟอกขาว สารฟอร์มาลีน สารกัรานราสารฆ่
า
แมลง
สารบอแร็
ก
ช์
สารเร่
ง
เนื
้
อ
แดง
และน้
ํ
า
มั
น
ทอดซ้
ํ
า
โดยชุ
ด
ทดสอบ
ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี กเยาวราช
สารเคมีปนเปื้อนในอาหารของกรมวิทยาศาสตร์
ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบการปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
มากที่สุด คือเนื้อหมู รองลงมาคือ สารปนเปื้อนสารฆ่าแลงในผักผลไม้และสารโพลาร์จากน้ํามันทอดซ้ํา (รายงาน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย,
จังหวัดสุรินทร 2557)
ข้อมูลจากสถานการณ์สุขาภิบโดย
าลอาหารในเทศบาลตํ
โสภิตตา ประพฤทธิพงษาบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
คือเปิดตลาดขึ้นเอง ชาวบ้านตั้ง
ตลาดที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่ไม่กลยุ
ได้ขทอใบอนุ
ญาตจากหน่
ับผิดชอบในพื
ธการตลาดค
าปลีกของชุวมยงานที
ชนทาน้ํา่รสามเสน
เขตดุสติ ้นกรุทีง่ เทพมหานคร
โดย ธันย ชัายงตลาด
ทร การจัดการระบบต่างๆของตลาด เช่น ห้องสุขา การจัดการ
แผงลอยขึ้นแบบไม่เป็นไปตามแบบแผนโครงสร้
เคราะหทางการเงินของการลงทุ
ในจัง่หวั
จันทบุ
รี
ขยะมูลฝอย ระบบน้ําทิ้ง ยังไม่เป็การวิ
นไปตามมาตรฐานที
่กําหนด นอีทํกาสวนสละ
ทั้งอาหารที
จําดหน่
ายภายในตลาดยั
งบอกไม่ได้ว่า
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
เป็นไปตามหลักการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
จากข้อมูลและสภาพปัญหาที่กล่าวมา โรคที่เกิดจากน้ําและอาหารเป็นสื่อยังคงเป็นปัญหาอยู่และยังมี
ผู้ป่วยจํานวนมาก ดังนั้น ผู้ศึกษาเล็งเห็นความสําคัญจึงสนใจทําการศึกษาและวิจัยการปนเปื้อนทางกายภาพ ทาง
เคมีและทางชีวภาพในร้านจําหน่ายอาหารของตลาดนัด เทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ศึกษาสถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากเชื้อโรค ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคและเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพร้านจําหน่ายอาหารตลาดนัดให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป
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วิชาการระดั
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และงานประชุ
มวิชาการระดั
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
1. เพืบทความวิ
่อศึกษาข้อจมูัยลทั(ภาคบรรยาย)
่วเนืรายงานสื
ไปของสุ
ขงจากการประชุ
าลตลาดนัจพระนางเจ
ดที่จําาหน่
ายอาหาร
าเภอเมื
่องในวโรกาสคล
าาภิ
ยวันบ
พระราชสมภพสมเด็
รําไพพรรณี
ครบ 113 ป ในเทศบาลตําบลสุรนารี อํ
หน
า อง
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
จังหวัดนครราชสีมา
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคาในล็อและทางชี
คจาย สินคาประเภทช็
อคโกแลต :
2. เพื่อศึกษาการปนเปื
้อนทางกายภาพ บทางเคมี
วภาพ ในอาหารตลาดนั
ด เทศบาลตําบล
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
สุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี
มา ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
“การพั
การพั

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
อุปกรณ์และวิธีดําเนิของโรงเรี
นการวิยนบ
จัยานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
พศวัต สุแขสบาย
การศึกษาการปนเปื้อโดยนสารเคมี
ละแบคทีเรียในอาหาร ของร้านค้าผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในตลาด
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าาแปรรู
องการของผู
ริโภค
ธันวาคม
2560ปรตามความต
ประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) ในเขตการปกครองของเทศบาลตํ
บลสุ
นารี
อําเภอเมื
อง จังบหวั
ดนครราชสีมา
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่
าง ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
กรอบแนวคิ
ของธุ้งนีรกิ้ผจู้วคิจาปลี
การโรงแรมในประเทศไทย
การศึกษาในครั
ัยได้กประเภทบริ
แบ่งประชากรที
่จะใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มตามประเด็นในการศึกษา
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปของสุขาภิบาลตลาดนัดซึ่งมีตลาดนัดอยู่ 2 แห่ง และสถานการณ์
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การปนเปื้อนของอาหารที
่จําหน่ายในตลาดนัด โดยเก็บตัวอย่างอาหารจาก ตลาดนัด ก จํานวนร้านค้าทั้งหมด 22
บริษัท XYZ จํากัด
ร้าน และตลาดนัด ข จํานวนร้โดยานค้
าทั้งหมด
วัชรพล
วงศจัน27
ทร ร้าน ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
กรณีศกึกษา
ษา : บริษัท XYZ จํากัด
1. ประชากรทียานยนต
่ใช้ในการศึ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
การวิจัยครัพฤติ
้งนีก้เป็รรมการซื
นการวิ้อจและการตั
ัยเชิงพรรณนา
เพื่อศึกษาการปนเปื้อนสารเคมีและแบคทีเรียในอาหารของร้าน
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ผู้ ป ระกอบการจํ า หน่าจัยอาหารในตลาดประเภทที
่ 2 (ตลาดนัด )ในเทศบาลตํา บลสุร นารี อํา เภอเมือ ง จัง หวั ด
งหวัดจันทบุรี
นครราชสีมา
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําขในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
ชน อําเภอพระนครศรี
1.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสุ
าภิบาลตลาดนั
ดที่จําหน่จชุามยอาหาร
จากตลาดอยุ2ธยา
แห่ง
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
1.2 ศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนอาหารที่จําหน่ายในตลาดนัดที่มีการปนเปื้อนในส่วนของอาหารที่
โดย แสงจิตต ไตแสง
จําหน่าย ได้แก่
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
1.2.1 การปนเปื
โดย อุบ้อลนทางกายภาพในอาหาร
ไมพุม
- เศษแก้ว โลหะ่มีผลต
ไม้อกรวด
น เศษวั
ื่นๆานคาปลีก: กรณีศึกษา
การสื่อสารทางการตลาดที
ความตอหิงการซื
้อสินสคดุา อในร
1.2.2
การปนเปื
อ
้
นทางเคมี
ใ
นอาหาร
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย
อัญชลี เยาวราชได้แก่ หมูและหมูแปรรูป เช่น หมูบด ลูกชิ้น ไส้กรอก หมูยอ ผลไม้
- สารบอแรกช์
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ผลไม้แช่อิ่ม
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
มาลีน ได้แก่ หมึก ปลาทู
จังหวัดสุร- ินสารฟอร์
ทร
- สารฟอกขาว
ได้แก่พหน่
โดย
โสภิตตา ประพฤทธิ
งษ อไม้ดอง กระท้อนดอง ขิงฝอย ถั่วงอก ผ้าขี้ริ้ว
สารกันารา
แก่มผลไม้
ผักดอง
กลยุทธก-ารตลาดค
ปลีกได้
ของชุ
ชนทาน้ดําอง
สามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย
ธันย ชัยทรได้แก่น้ํามันทอดซ้ํา
- สารโพลาร์
การวิการปนเปื
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
1.2.3
้อนทางชี
วภาพในอาหาร
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ได้แก่ น้ําส้มเกล็ดหิมะ น้ําแข็ง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ (แบบ ตล.2)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตลาดนัดเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบชนิดปลายปิด (Check-List)
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ (ตล.2)
ส่วนที่ 3 สถานการณ์อาหารที่ปนเปื้อนในตลาดนัด
2.2 ตรวจสอบการปนเปื้อนทางกายภาพโดยวิธีการสังเกตด้วยตาเปล่า
2.3 ชุดทดสอบการปนเปื้อนในอาหาร
2.3.1 ชุดทดสอบบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหาร ใช้ทดสอบสารบอแรกซ์
2.3.2 ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร ใช้ทดสอบสารฟอกขาว
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอม)าลิน
2.3.3 ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหารPROCEEDINGS
ใช้ทดสอบสารฟอร์
2.3.4 ชุดทดสอบกรดซาลิ
ซิลบิคเนืในอาหาร
นรา)
รายงานสื
่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ(สารกั
มวิชาการระดั
บชาติใช้
วิจัยท
รําดสอบสารกั
ไพพรรณี ครั้งที่ 11นรา
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
2.3.5 เครื่องมือทดสอบสารโพลาร์
ใช้ทบดสอบสารโพลาร์
และงานประชุมวิชาการระดั
ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
2.3.6 ชุดทดสอบเชื
้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นบสิต้นนคาSI-2
้อโคลิ
ฟอร์ม:แบคทีเรีย
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ในล็อใช้
คจท
ายดสอบหาเชื
สินคาประเภทช็
อคโกแลต

หนา

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด

การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดย“การพั
พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ษาเพิ
อข้งทางการจั
ดจําาหน
กเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป ดทั้ง 2 ตลาด มีวิธีการ
่อขั่มบชบเคลื
นประเทศไทย
กลุ่มผู้วิจัยทําการรวบรวมข้
อมูเพื
ลกโดยเก็
อมู่อลจากร้
นจําายน้หน่ําพริายอาหารในตลาดนั
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ดําเนินการดังต่อไปนี้
โดย พศวัต สุขสบาย
3.1 ติดต่อประสานงานกั
บเทศบาลตํ
าบลสุ
อําธัเภอเมื
อง จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
ตวัภัรนณทีนารี
าแปรรู
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
นวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
3.2 ลงสํารวจพื้นที่ เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
3.3 เลือกตรวจอาหารที่คาดว่ามีการปนเปื้อนที่มีการจําหน่ายในตลาดนัด ทั้ง 2 แห่ง
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากตอปากอิ
เล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
3.4 ประเมินแบบ (ตล.2)
และชุดการสื
ดทดสอบการปนเปื
้อนในอาหาร
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
3.5 ตรวจดูรายละเอียดและความเรี
โดย บัลลังยกบร้
สันอทัยด แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษขัท้อXYZ
ในส่วนของการวิเคราะห์
มูล ผูจํา้วกัิจดัยได้แยกวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
โดย วัชรพล วงศ
จันทรฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ (ตล.2)
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิ
นการพั
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดั
บ คือ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ผ่าน 10 ข้โดย
อ ถิรนัหมายถึ
ง ระดั
นท ทิวาราตรี
วิทยบพื้นฐาน
และการตังดสินระดั
ใจของผู
ผ่านพฤติ
15กรรมการซื
ข้อ ้อหมายถึ
บดีซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
หวัดข้จันอทบุรี หมายถึง ระดับดีมาก
ผ่านจัง20
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
4.2 ใช้สถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้
วย วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแปรผลการตรวจอาหารตามเกณฑ์
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การประเมินผล เพื่อใช้สรุปผลสถานการณ์
อาหารปนเปื
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ้อน มีดังนี้
4.2.1 แปลผลการตรวจอาหารตามเกณฑ์
โดย แสงจิตต ไตแสง การประเมินผลของสารแต่ละชนิด
4.2.2 วิเคราะห์
สถานการณ์
าหารปนเปื
้อนโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
สรรพสามิ
ตใหมกับอการบริ
โภคของคนไทย

โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ผลการวิจัย
าน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาการเฝ้าระวังรการปนเปื
้อนสารเคมีและแบคทีเรียในอาหาร ของร้านผู้ประกอบการจําหน่าย
โดย อัญชลี เยาวราช
อาหารในตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนั
ในเทศตํ
าบลสุรนารีของการทํ
อําเภอเมื
องนทรี
จังยหวั
า ่ยผูวและ
้วิจัยนําเสนอโดยแบ่ง
การวิดเ)คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
านาอิ
ดวดยวินครราชสี
ธปี ลูกขาวตมนเดี
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดดสุรินทร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตลาดนั
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดั
บตลาดนัพดงษน่าซื้อ (แบบ ตล.2 ) ข้อมูลทั่วไปของตลาดนัดเป็น
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
แบบตรวจสอบรายการแบบชนิดปลายปิดโดย(Check-List)
ธันย ชัยทร

ส่วนที่ 3 สถานการณ์อาหารที่ปนเปื้อนในตลาดนัด ในเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตลาด
ตลาดนัด ก
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 เป็นตลาดที่ไม่มีเลขที่
ใบอนุญาต เปิดทําการปี พ.ศ.2555 เวลาเปิดทําการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดีและ วันเสาร์
มีจํานวนร้านค้าทั้งหมด 22 ร้าน
ตลาดนัด ข
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 เป็นตลาดที่ไม่มีเลขที่
ใบอนุญาต เปิดทําการปี พ.ศ.2550 เวลาเปิดทําการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอาทิตย์ วันพุธและวันศุกร์ มีจํานวน
ร้านค้าทั้งหมด 27 ร้าน
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดั
บตลาดนัด น่าซื้อ

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติบมหาวิ
ทยาลัยราชภั
ยุธยา ครั้งทีตลาดนั
่8
ตารางที่ 1 แบบประเมินการพั
ฒนาและยกระดั
ตลาดนั
ด น่ฏากลุซืม้อศรีอ(ตล.2)
ด ก และตลาดนัด ข

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา นบริษัท NN&KY จํากัด
รายละเอียดการประเมิ
ผลการประเมิน
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ตลาดนัด ก
ตลาดนัด ข.
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
1. มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด
ายงน้ํารอน จังหวัดจันทบุ
ไม่รผี ่าน
ไม่ผ่าน
ของโรงเรียนบาโดยระบุ
นโปงน้ํารอปนระเภทสิ
ตําบลโปงนน้ค้ําราอทีน่จอํําาหน่
เภอโป
2. กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลั
คา โครงสร้างคลุม ผ้าใบ
ไม่ผ่าน
ผ่าน
โดย พศวัต สุขงสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
เ
ห็
ด
นางฟ
า
แปรรู
ป
ตามความต
อ
งการของผู
บ

ริ
โ
ภค
วั
น
ที
่
19
20
ธั
น
วาคม
2560
เต็นท์ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกียรติฯ (อาคาร
(
36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยต้นวัออาคารเฉลิ
ดมาบไผ
3. บริเวณสําหรับขายของประเภทอาหารสด
ดให้เตํป็จัางนหวับลมาบไพ
สัดจัดนส่ทบุวรนี อําเภอขลุง จังหวัดจันผ่ทบุ
านรี
ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏรํงจั
าไพพรรณี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
โดยเฉพาะโดยมีลักษณะเป็
นพืด้นการสื
เรีย่อบสารแบบปากต
แข็งแรง ไม่อลปากอิ
ื่น ไม่เล็มกีนทรอนิ
้ําขังกส (eWOM) กับผลประกอบการ
กรอบแนวคิ
4. จัดให้มีการป้องกัของธุ
นไม่รให้กิจนค้ําาหรื
ของเหลวจากแผงจํ
าหน่ายอาหาร
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ปลีกอประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลั่พงกื้นตลาด
สันทัด
ประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละไหลลงสู
การปรับปรุางด้เสวนยวั
ทางการขนส
และ VRPTW มาประยุ
5. แผงจําหน่ายอาหารทํ
สดุถาวรงโดยใช
เรียบTSP
ทําความสะอาดง่
ายสูกงตใช กรณีศผ่ึกาษาน
ผ่าน
บริษัท XYZ จํากัด
จากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. โดย
และอาจเป็
นแบบพั
วัชรพล วงศ
จันทรบเก็บได้
6. อาหารปรุงสําเร็จการปรั
ต้องมีบกปรุารปกปิ
ด
ผ่าน
งกระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิผ่าตนโคมไฟ
กรณีสิศึกนษา
บริษัท XYZ จํากัด ต้องสวมผ้ากันเปื้อน
7. ผู้ขายของและผู้ชยานยนต
่วยขายของ
ค้า:ประเภทอาหาร
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
และหมวกหรือเน็ทคลุมผม และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล และ
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ในกรณี ที่ มี ก ารปรุ งจัพฤติ
ประกอบอาหาร
ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
งหวัดจันทบุรี
สุขาภิบาลอาหาร
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ผ่าน
8. มีที่เก็บรวบรวม หรื
อทีกษาบทบาทผู
่รองรับมูลฝอยอย่
างเพี
ยงพอและถู
กสุจชุขมลัชนกษณะ
การศึ
นําในการบริ
หารจั
ดการเศรษฐกิ
อําเภอพระนครศรีอผ่ยุาธนยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
9. มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวันที่เปิดทําการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
โดย แสงจิตต ไตแสง
10. แผงจําหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อน 4 ชนิด
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ได้แก่ ฟอร์มาลิน, สารกันรา,โดยสารบอแรกซ์
, สารฟอกขาว
อุบล ไมพุม
11. จัดให้มีน้ําประปาหรื
น้ําสะอาดใช้อย่่มาีผงเพี
งพอ องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีไม่ศผึกษา
่าน
ไม่ผ่าน
การสื่ออสารทางการตลาดที
ลตอยความต
12. จัดให้มีห้องส้วมราทีน่ปซีัสพสาวะและอ่
างล้งาเทพมหานคร
งมือที่เพียงพอและถูก
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ีเฟรชมารท ในกรุ
โดย อัญชลี เยาวราช
สุขลักษณะ
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิธปี ลูกยขมีาวตนเดี่ยวและ
13. เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุ
ปกรณ์ของการทํ
ต้องสะอาดและปลอดภั
ไม่ผ่าน
ผ่าน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
การล้างทําความสะอาด
และจัดเก็บอย่างถูกต้อง
จังหวัดสุรินทร
14. ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที
ําให้ตผตาู้บประพฤทธิ
ริโภคมองเห็
ผ่าน
ผ่าน
โดย่ทโสภิ
พงษนอาหารต่างจาก
สภาพที่เป็นจริง กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
นยตชัภัยณ
ทรฑ์จากเนื้อสัตว์และอาหารทะเลเก็บ
15. อาหารสดเฉพาะเนื้อสัโดย
ตว์ ธัผลิ
ผ่าน
ผ่าน

รักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรั
สดิา์มงคล
16. ทางเดินในตลาดมีความกว้
างไม่ตนน้อสวัยกว่
2 เมตร
17. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องผ่านการอบรมความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
18. จัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแผงจําหน่าย
อาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภท
20. มีการควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการ
ระบาดของโรคติดต่อ
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)

ส่ ว นที่ 3
สถานการณ์ อ าหารที่ ป นเปืPROCEEDINGS
้ อ นในตลาดนั ด ในเทศบาลตํ า บลสุ ร นารี อํ า เภอเมื อ ง
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
าในล็งอเกตอาหารที
คจาย สินคาประเภทช็
อคโกแลต
วิเคราะห์ส ถานการณ์ก ารปนเปื
้อ นทางกายภาพ โดยวิบสิธนี กคารสั
่ มีก ารจํ
า หน่ า:ยในแผงที่ อ ยู่ใ น
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ตลาดนัด ก และ ข
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
สถานการณ์การปนเปื้อนทางกายภาพ
โดยวิ่มธชีกองทางการจั
ารสังเกตอาหารที
่มีการจํดานางฟ
หน่าายในแผงที
่อยู่ในตลาดนัดทั้งสอง
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
แปรรูป
อ
่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นประเทศไทย
แห่งนี้ มีการจําแนกอาหารที่ตรวจออกเป็
ประเภทดั
ของโรงเรียนนบ3านโป
งน้ํารอนงตํนีา้ บลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
สุขสบายกสด ปลาสด ไก่สด ไข่ไก่สด
1. อาหารสด ได้แก่ ผักสด เนื้อโดย
หมูพศวั
สด ตปลาหมึ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
2. อาหารสําเร็จ ได้แก่ แกงปรุงสุก ขนมไทยตวัภันขนมเค้
กธันน้วาคม
ําาอัแปรรู
ด2560
ลมป ลูตามความต
กชิ้น เครือ่องการของผู
งปรุงสําบเร็ริโจภครูป
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
3. อาหารกึ่งสําเร็จ ได้แก่ ลูกชิโดย
้น หมู
ยอมหาวิ
เส้ทนยาลัหมียราชภั
่ แหนม
ไส้กจัรอกอี
ฏรําไพพรรณี
งหวัดจันส
ทบุาน
รี
จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ในการตรวจอาหารทางด้านกายภาพ
่เป็นออัปากอิ
นตรายแก่
ผู้บกริสโ(eWOM)
ภค คือ มีกับแผลประกอบการ
มลงวันที่ยังบินตอมอาหาร
กรอบแนวคิดพบสิ
การสื่ง่อแปลกที
สารแบบปากต
เล็กทรอนิ
ในบางร้านที่จําหน่ายอาหารโดยไม่
มีกรกิารป้
นแมลงวันการโรงแรมในประเทศไทย
ในจําพวกอาหารสดและอาหารสําเร็จรูป ซึ่งแมลงวันเป็น
ของธุ
จคาอปลีงกักประเภทบริ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงได้
การปรับปรุงเส
VRPTW มาประยุ
กตใาชยในตลาดนั
กรณีศึกษา ดทั้ ง 2 ตลาด
วิเคราะห์สถานการณ์อาหารปนเปื
้อนนทางการขนส
โดยใช้วิธงีเโดยใช
ก็บตัวTSP
อย่และ
างอาหารที
่ได้จําหน่
บริษัท XYZ จํากัด
มาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยเพืวั่อชหาสารปนเปื
รพล วงศจันทร้อนในอาหาร ในรูปแบบตารางประกอบอธิบาย ดังตาราง
ต่อไปนี้
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต่ตกรณี
ศึกษา : บริษัท XYZ
กัด
ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของอาหารที
รวจพบสารปนเปื
้อนจําของตลาดนั
ดก

ประเภทสารที่ตรวจ
สารฟอร์มาลีน
สารบอแรกช์

สารฟอกขาว
สารกันรา
สารโพลาร์
โคลิฟอร์แบคทีเรีย

โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิจํตาภันวนที
ณฑจากต่พนบกกของธุรกิจชุร้มอชน
ประเภทอาหาร
จํานวนที
่ตรวจ
ยละ
จังหวัดจันทบุรี
หมึก
1
33.33
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุ3รักษ
ลูกชิ้น การศึกษาบทบาทผูนําในการบริห3ารจัดการเศรษฐกิจชุมชน0อําเภอพระนครศรีอยุธยา0
เนื้อหมูสดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2
0
0
โดย
แสงจิ
ต
ต
ไต
แ
สง
เนื้อหมูบด
3
0
0
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
หมูยอ
2
0
0
โดย อุบล ไมพุม
แหนม การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต3อความตองการซื้อสินคา ในร
0 านคาปลีก: กรณีศึกษา0
ไส้กรอกอีรสานานซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
2
0
0
ขนมจีน
0
0
โดย อัญชลี เยาวราช 1
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
ด

ว

ยวิ
ธ
ป
ี
ลู
ก
ข
า
วต
น
เดี
ย
่
วและ
ถั่วงอก
1
0
0
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
หน่อไม้ดอง
3
0
0
จังหวัดสุรินทร
ผักกาดดอง โดย โสภิตตา ประพฤทธิ4พงษ
0
0
มะม่วงดอง
2 าน้ําสามเสน เขตดุสติ 1กรุงเทพมหานคร 50.00
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนท
น้ํามันทอดซ้ํา โดย ธันย ชัยทร
4
3
75.00

น้ําแข็ง การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุ
1 นทําสวนสละ ในจังหวั1ดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า อาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน คือ ตรวจพบสารฟอร์มาลิน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
33.33 ตรวจพบสารกันรา 1 ตัวอย่างจากมะม่วงดอง คิดเป็นร้อยละ 50 ตรวจพบสารโพลาร์ 3 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 75 ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ําแข็ง 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย ละ 100
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
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มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
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สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 3 จํานวนร้อยละของอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื
PROCEEDINGS้อน ของตลาดนัด ข
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
(ภาคบรรยาย)
ประเภทสารทีบทความวิ
่ตรวจ จัยประเภทอาหาร
านวนที
่ตรวจ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ จํ
มหาวิ
ทยาลัยราชภั
ฏกลุมศรีอยุธยา ครัจํ้งทีา่ 8นวนที่พบ
สารฟอร์มาลีน
หมึก
3 อคจาย สินคาประเภทช็1อคโกแลต :
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็
ปลาทู
1
0
กรณี
ศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
ต
กรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
สารบอแรกช์
ลูกชิ้น
3
0
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
า
แปรรู
ป
เพื
อ
่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นประเทศไทย
4.0”
เนื้อหมูสด
2
0
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เนื้อหมูโดย
บดพศวัต สุขสบาย
2
0
หมูยอ
32560ป ตามความตองการของผู
0 บริโภค
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพืไส้่อกการจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
รอกอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3จังหวัดจันทบุรี
0งหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สารฟอกขาว
ขนมจีน
1
0
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ถั่วงอก
1
0
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
สารกันรา
หน่อไม้โดยดองบัลลังก สันทัด
3
0
การปรั
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ
ผักกาดดอง
4 VRPTW มาประยุกตใช0กรณีศึกษา
บริมะม่
ษัท วXYZ
จํ
า
กั
ด
งดอง
2
1
โดย วัชรพล วงศจันทร
มะขามดอง
1
0
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
สารโพลาร์
น้ํามันทอดซ้
3
ยานยนต
กรณีศําึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 4
โคลิฟอร์แบคทีเรีย น้ําแข็โดย
ง ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
1
1
พฤติ
น้ํากส้รรมการซื
มเกร็ดหิ้อมและการตั
ะ ดสินใจของผูซื้อที2่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุ
0 รกิจชุมชน

ร้อยละหนา
33.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.00
0
75.00
100.00
0

จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
จากตารางที่ 3 การศึ
พบว่กาษาบทบาทผู
อาหารทีน่ตําในการบริ
รวจพบสารปนเปื
้อน คือ ตรวจพบสารฟอร์มาลิน 1 ตัวอย่างในปลาหมึก
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
คิดเป็นร้อยละ 100 จัตรวจพบสารกั
งหวัดพระนครศรีอนยุรา
ธยา1 ตัวอย่าง จากมะม่วงดอง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตรวจพบสารโพลาร์
1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.33
ตรวจพบโคลิ
โดย แสงจิตต ไตแสง ฟอร์มแบคทีเรีย 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดยจอุัยบล ไมพุม
อภิปรายและสรุปผลการวิ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สรุปผลการวิ
จัย
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
1. ข้อมูลทั่วไปของตลาด
โดย อัญชลี เยาวราช
ข้อมูลทั่วไปของตลาดนั
ด ก และตลาดนั
ด ขาเป็
าการมาแล้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
นาอินนตลาดนั
ทรียดวยวิดธทีปี ่เลูปิกดขทําวต
นเดี่ยวและ วไม่ต่ํากว่า 3 ปี ซึ่งตลาดนัด
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําเภอปราสาท
ทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นตลาดนัดที่ไม่มีการจดทะเบียนหรือไม่มีเลขที่ใบอนุญาต ตลาดนั
ด ก มีจํานวนร้านค้า/แผงลอย
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ทั้งสิ้น 22 ร้าน และตลาดนัด ข มีจํานวนร้านค้า/แผงลอย ทั้งสิ้น 27 ร้าน ซึ่งในบ้างวันอาจมาไม่ครบทุกร้านหรือ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ทุกแผงขาย ซึ่งตลาดนักลยุ
ดทัท้งธก2ารตลาดค
แห่งนีา้ ปลี
เปิกดของชุ
ทําการสั
ปดาห์ละ 3 ครั้ง ตลาดนัด ก เปิดทําการวันอังคาร วันพฤหัสบดี
มชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
และวันเสาร์ ส่วนตลาดนัด ขโดย
เปิดธันทํยาการวั
ชัยทรนอาทิตย์ วันพุธ และวันศุกร์

การพัทฒางการเงิ
นาและยกระดั
บตลาดนั
ด น่าในจั
ซื้องหวั(ตล.2)
2. แบบประเมิ
การวินเคราะห
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
ดจันทบุรี
แบบประเมิ น การพั
นาและยกระดั
โดยฒดวงรั
ตน สวัสดิ์มงคล บ ตลาดนั ด น่ า ซื้ อ (ตล.2) ตลาดนั ด ทั้ ง 2 แห่ ง มี อ ยู่ 20 ข้ อ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ผ่าน 10 ข้อ อยู่ในระดับพื้นฐาน ผ่าน 15 ข้อ อยู่ในระดับดี และผ่าน 20 ข้อ อยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งจากการประเมินพบว่า ตลาดนัด ก ผ่านการประเมินอยู่ 8 ข้อปรากฏว่าและตลาดนัด ข ผ่านการประเมินอยู่
9 ดังนั้นตลาดนัดทั้ง 2 แห่งนี้ไม่ผ่านแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ (ตล2)
3. ด้านสถานการณ์อาหารปนเปื้อน
วิเคราะห์สถานการณ์อาหารปนเปื้อน โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างอาหารที่จําหน่ายในตลาดนัด ทั้ง 2 แห่ง
มาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาสารปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งยังพบการปนเปื้อนอยู่ในอาหาร โดย
ตลาด ก ตรวจพบสารฟอร์มาลิน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตรวจพบสารกันรา 1 ตัวอย่างจากมะม่วงดอง
คิดเป็นร้อยละ 50 ตรวจพบสารโพลาร์ 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75 ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ําแข็ง
1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย ละ 100 และตลาด นัด ข ตรวจพบสารฟอร์มาลิน 1 ตัวอย่างในปลาหมึก คิดเป็นร้อยละ
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
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ญ (ตอตรวจพบสารโพลาร์
)
100 ตรวจพบสารกันรา 1 ตัวอย่าง จากมะม่วงดอง คิดPROCEEDINGS
เป็นร้อสารบั
ยละ 50.00
1 ตัวอย่าง คิดเป็น
่องจาก
งจากการประชุ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ร้อยละ 33.33 ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียรายงานสื
1 ตับวเนือย่
างการประชุ
คิดเป็มวินชร้าการระดั
อยละบชาติ100
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
อภิปรายผล

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

ศึก้งษานี้ บริ
กัดบาลอาหารและการปนเปื้อนในอาหารของตลาดนัดใน
วัตถุประสงค์ของการวิกรณี
จัยครั
เพืษ่อัทศึNN&KY
กฒ
ษาสุนางานวิ
ขจําาภิ
“การพั
การพั
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
เทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
แนวทางการศึกษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
1.ข้อมูลทั่วไปของตลาดของโรงเรียนบเพืานโป
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ตลาดนัด ก และตลาดนัด ข โดย
เป็นพศวั
ตลาดนั
ที่เปิดทําการสัปดาห์ละ 3 วัน ตลาดนัด ก เปิดทําการทุกวัน
ต สุขดสบาย
ป ตามความต
อังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์แนวทางในการพั
ส่วนตลาดนัฒดนาผลิ
ข เปิตวัภัดนณทีทํ่ ฑ19าเห็การทุ
กาวัแปรรู
น2560
อาทิ
ตย์ วันพุธองการของผู
และวันศุบกริโร์ภคซึ่งตลาดนัดทั้ง 2
-ด20นางฟ
ธันวาคม
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุรี
แห่งนี้เป็นตลาดนัดทีไม่มีการจดทะเบียนหรือไม่มมหาวิ
ีเลขที
าต ตลาดนั
ทยาลั่ใบอนุ
ยราชภัฏญ
รําไพพรรณี
จังหวัดจัดนทบุก
รี มีจํานวนร้านค้า/แผงลอย ทั้งสิ้น 22
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ร้าน และตลาดนัด ข มีจํานวนร้านค้
า/แผงลอย ทั้งสิ้น 27 ร้าน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2.แบบประเมินพัฒนาและยกระดั
ด กน่ารโรงแรมในประเทศไทย
าซื้อ (ตล.2)
ของธุรกิจคาปลีบกตลาดนั
ประเภทบริ
บัลาลังเป็
ก นสันตลาดของเอกชนซึ
ทัด
จากการศึกษาตลาดทั้ง 2 แห่งโดย
พบว่
่งไม่มีการจดทะเบียนและไม่มีเลขที่ใบอนุญาต
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
กตใชางล้
กรณีางมื
ศึกษา
ในส่วนผู้จําหน่ายอาหารในตลาดไม่สวมผ้ากันเปื้อนหรือเน็ทคลุมผม ไม่VRPTW
มีห้องสุมาประยุ
ขาและอ่
อที่ถูกสุขลักษณะ
บริษัท XYZ จํากัด
และไม่มีที่รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียโดย
งพอและถู
กสุขลักษณะ จากการประเมินตลาดพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การ
วัชรพล วงศจันทร
ประเมินตลาดประเภทที่2 ซึ่งสอดคล้
กรุณา สุข่อแท้
(2550)
ได้ศึกษาสถานการณ์
และการดํ
าเนินงานตลาด
การปรัอบงกั
ปรุงบกระบวนการเพื
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ประเภทที่ 2 ในเขตเทศบาล ของพื
้นที่เขตตรวจราชการที
่ 3 จากการศึ
ยานยนต
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ
จํากัด กษากลุ่มตัวอย่างตลาดประเภทที่ 2 ในเขต
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
เทศบาลจํานวน 71 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นตลาดของเอกชน แต่ไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาด คิดเป็นร้อยละ 50.7
พฤติกรรมการซื
นใจของผูซวื้อร้ทีอ่มยละ
ีตอผลิต31.0
ภัณฑจมีากต
รกิจ18.3
ชุมชน เท่านั้นที่เป็น
รองลงมาเป็นตลาดของเอกชน และได้
ขออนุ้อญและการตั
าตจัดตัด้งสิตลาดแล้
เพีนยกกของธุ
งร้อยละ
จังหวัดจันทบุรี
ตลาดของเทศบาล ตลาดส่วนใหญ่เป็นพืโดย้นทีชวนพบ
่เช่าคิดเอีเป็่ยนวสานุ
ร้อยละ
รักษ 66.2 และจําหน่ายเพียงสัปดาห์ ละครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 76.1 จากการประเมินสภาพตลาดพบว่
า ตลาดทั
้ง 71 แห่
ผ่านเกณฑ์
ารประเมิ
นตลาดประเภทที
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัง ดไม่
การเศรษฐกิ
จชุมกชน
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา ่ 2 โดยข้อ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมากที่สุดคือ การจัดการขยะมูลฝอยของตลาดไม่มีการแยกประเภทขยะ เป็นขยะสดและ
ต ไตงเท่
แสงานั้น
ขยะทั่วไป ซึ่งมีตลาดที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าโดย
วเพีแสงจิ
ยง 1ตแห่
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
3. สถานการณ์อาหารปนเปื้อน
โดย อุบล ไมพุม
3.1 การปนเปื้อนทางกายภาพ
จากการสังเกตทางกายภาพอาหารที่จําหน่ายในตลาดนัดจําพวกอาหาร
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สด เช่น เนื้อหมู ปลา กุ้ง ปลาหมึรากน ไม่
ีภาชนะรองอาหาร
มีแมลงมาตอมอาหาร ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
ซีพมีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
ผู้บริโภค แต่จากการสังเกตทางกายภาพในอาหารสํ
า
เร็
จ
รู
ป
โดย อัญชลี เยาวราช ไม่พบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมใดๆ เช่น เส้นผม
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
นทรียดวมยวิธอีปี กลูกทัข้ งาภาชนะที
วตนเดี่ยวและ
ใบไม้ แมลง เนื่ อ งจากในบริ เ วณแผงลอยจํ
า หน่ า ยอาหารมี
ห ลัางนาอิ
คาปกคลุ
่ ใ ส่ อ าหารยั ง มี ก าร
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
นําพลาสติกใสมาคลุมซึ่งง่ายต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค
จังหวัดสุรินทร
3.2 สารฟอร์มาลีน อาหารที
นเปืต้อตานสารฟอร์
โดย่ปโสภิ
ประพฤทธิมพาลี
งษนมักเกิดจากการเติมสาร ฟอร์มาลีนลงไปในอาหาร
ในระหว่าง ขั้นตอนการขนส่งจากแหล่
ผลิต เพืา่ปลี
อป้กอของชุ
งกันมการเน่
เสียหรืเขตดุ
ออาจเกิ
้จําหน่ายรายย่อยเติมสาร
กลยุทธกงารตลาดค
ชนทาน้ําาสามเสน
สติ กรุดงจากผู
เทพมหานคร
ฟอร์ ม าลิ น ลงไปเพื่ อ ต้ อ งการให้ อ าหารมี
แ ละสามารถเก็ บ ไว้ ไ ด้ น านขึ้ น ทั้ ง นี้ อ าจเกิ ด จาก ความ
โดย สธันภาพสดใหม่
ย ชัยทร
รู้ เ ท่า ไม่ถึ ง การณ์ในเรื่ อ งพิ ษ ภัย ของสารฟอร์
ม าลี นนทีของการลงทุ
่ส่ ง ผลต่ อนสุทําขสวนสละ
ภาพหรืในจั
อ อาจเกิ
จากการที
่ผู้ ผ ลิต ผู้ ขนส่ ง และ
การวิเคราะหทางการเงิ
งหวัดจันดทบุ
รี
โดย ้ดวงรั
ตน สวั่งหวั
สดิ์มงงคล
ผู้จําหน่ายไม่มีจิตสํานึกที่ดีต่อสุขภาพของผู
บริโภคมุ
เพียงรายได้เท่านั้น จากการนําอาหารมาทดสอบ พบการ
ปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างอาหารที่นํามาทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ วิลาสินี ดีปัญญา (2550) ได้ศึกษา
การหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหารสดในตลาด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบการปนเปื้อนฟอร์มาลินใน
อาหารสด 6 ชนิด ได้แก่ ปลาหมึกสด ปลาหมึกกรอบ แมงกะพรุน เนื้อปลาสด กุ้งสด และผ้าขี้ริ้ว
3.3 สารบอแรกซ์ ปัญหาอาหารปนเปื้อนสารบอแรกซ์ที่มีสาเหตุของการปนเปื้อนเกิดขึ้นได้ทั้งจาก
ขั้นตอนการผลิตอาหารจําพวกเนื้อสัตว์แปรรูป เช่นลูกชิ้น หมูยอไส้กรอกหมูบดและอาจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนการ
จําหน่ายที่ผู้ขายเติมลงไปเพื่อถนอมอาหารเช่นนํามาทาเนื้อหมูสด เพื่อรักษาสภาพให้ดูสดใหม่ จากการนําอาหารมา
ทดสอบ ไม่พบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในกลุ่มตัวอย่างอาหารที่นํามาทดสอบ เนื่องจากมีการประกาศควบคุมการ
นําสารบอแรกซ์มาใช้ในอาหารอย่างเข้มงวด อีกทั้งควบคุมในส่วนของการจําหน่ายสารบอแรกซ์และควบคุมฉลาก
เพื่อให้ผู้ผลิตอาหารได้รับรู้ว่าสารบอแรกซ์เป็นสารที่ห้ามนํามาใช้ในอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ สมร นุ่มผ่อง (2549)
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ได้ศึกษาสถานการณ์อาหารปนเปื้อนและปัจPROCEEDINGS
จัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเพื่อจําหน่ายของ
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับรชาติ
รําไพพรรณี
ครั้งที่ 11 ม า ไม่ พ บการปนเปื้ อ นสารบอแรกซ์
ผู้ขาย ในตลาดสด เขตเทศบาลตํ
าบลแชะ อําเภอครบุ
ี จัวงิจัยหวั
ดนครราชสี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ในอาหาร
3.4 สารฟอกขาว
ปัญหาที่พบว่าผู้ขายบางส่
วนนิ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็
อคจยามนํ
ย สิานสารฟอกขาวมาใช้
คาประเภทช็อคโกแลต ใ:นอาหารเพื่อให้อาหารดูน่า
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
รับประทานโดยเฉพาะอาหารประเภทหน่
อไม้ดองจผััยกและนวั
ดอง ขิงหัต่นกรรม
ฝอย จากการนําอาหารมาทดสอบ ไม่พบการ
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ปนเปื้อนสารฟอกขาวในกลุ่มตัวอย่างอาหารที่นํามาทดสอบ เนื่องจากมีการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ทําให้ผู้ซื้อไม่เลือก
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อษณะขาวผิ
ขั่มบชเคลื
่อดนประเทศไทย
ซื้อหน่อไม้ดองหรือผัของโรงเรี
กอื่นๆ ทียนบ
่มีลาักนโป
ปกติ
ซึ
่
ง
อี
ก
ทั
้
ง
ในปั
ารผลิ
ตอาหารโดยคนในชุ
มชนออกมา
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงจน้จุํารบอันน มีจังกหวั
ดจันทบุ
รี
จําหน่ายเอง ซึ่งสอดคล้องกับโดยสมร
อง (2549) ได้ศึกษาสถานการณ์อาหารปนเปื้อนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พศวันุต ่มสุผ่ขสบาย
ห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค
เลือกซื้ออาหารที่เสี่ยแนวทางในการพั
งต่อการปนเปืฒนาผลิ
้อนเพืตวัภั่อนณทีจํ่ ฑา19เหน่
าธัยของผู
้ขปายตามความต
ในตลาดสด
เขตเทศบาลตํ
าบลแชะ อําเภอครบุรี
นวาคม
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่พบการปนสารฟอกขาวในอาหาร
งจากมี
การรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกซื้อพร้อมทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัเนื
ดจั่อ
นทบุ
รี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ให้คําแนะนํา
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
3.5 สารกัของธุ
นรารกิสาเหตุ
องการปนเปื
้อนสารกันราพบว่าเกิดจากการที่ผู้ขายเติมสารกันราลงในอาหาร
จคาปลีกขประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังากเนิสันงานพบว่
ทัด
าปัญหาการปนเปื้อนสารกันราส่วนใหญ่เกิดมาจากแหล่งผลิตแล้ว
หรือเกิดจากแหล่งผลิต ซึ่งจากการดํ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
VRPTW มาประยุกตใพบว่
ช กรณีาศมีึกกษาารปนเปื้อนของสารกันราใน
ส่งมาจําหน่ายในตลาดสดแห่งใหญ่ๆ จากการนําตัวTSP
อย่าและ
งอาหารมาทดสอบ
บริษัท XYZ จํากัด
มะม่วงดอง อาจเกิดจากการที
่ผู้จําหน่ายขาดความรู้และความเข้าใจในอันตรายของสารกันราซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ
โดย วัชรพล วงศจันทร
ของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้
องกั
รพีพร สมใจ่อลดความผิ
(2555) ดพลาดในการตรวจนั
ได้ศึกษาสารกับนสิราห้
ามใช้ในผลไม้
ดองที่จําหน่ายในอําเภอ
การปรั
บปรุบงกระบวนการเพื
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียานยนต
ยงราย พบว่
การปนเปื
นสารกั
กรณีาศมีึกษา
: บริษัท ้อXYZ
จํากัดนราห้ามใช้ใน องุ่นดอง มะยมดอง และกระท้อนดอง
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
3.6 สารโพลาร์ สาเหตุของการปนเปื้อนสารโพลาร์เกิดจากการที่ผู้ขายนําน้ํามันที่ใช้แล้ว นํากลับมาใช้ซ้ํา
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ทั้งนี้อาจเกิดจากผู้จําหน่
ายรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเรื่องพิษภัยของสารโพลาร์ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมุ่งหวังแต่
จังหวัดจันทบุรี
เพียงรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการผลิ
โดย ชวนพบ ตเอีอาหาร
่ยวสานุรซึักษ่งจากการนําน้ํามันมาทดสอบพบว่ามีปริมาณการปนเปื้อนสารโพ
ลาร์เกินมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้
องกับ นันทําพงศ์
จันหทมาศ
(2554) ได้
การศึกษาบทบาทผู
ในการบริ
ารจัดการเศรษฐกิ
จชุศมึกชนษาระยะเวลาของการใช้
อําเภอพระนครศรีอยุธยา น้ํามันทอดซ้ําทอดไก่ต่อ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
การเกิดสารโพลาร์ พบปริมาณสารโพลาร์ในน้ํามันทอดซ้ําในการทดสอบครั้งที่13
แสงจิขตตองการปนเปื
ไตแสง
้อนโคลิฟอร์มอาจเกิดจากขั้นตอนการผลิตหรือผู้จําหน่ายละเลย
3.7 โคลิฟอร์มโดยสาเหตุ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
การทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจําหน่าย อาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มได้ จากการนําตัวอย่าง
โดย อุบล ไมพุม
น้ําและน้ําแข็งมาทดสอบ
พบว่ามีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มในน้ําแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับ ราตรี ลีละวงค์เทวัญและคณะ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
(2548) ได้ศึกษา การตรวจหา
แบคที
เรียงเทพมหานคร
โคลิฟอร์มในน้ําดื่มสาธารณะจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราน ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
ศูนย์รังสิต ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึ
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พบการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ําดื่ม ซึ่งอาจ
โดย อัญชลีงเยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
นทรีรยับดการซ่
วยวิธปี อลูมบํ
กขาาวต
เกิดจากคุณภาพของเครื่องกรองน้ําหรืออุปกรณ์ขอองการทํ
ื่นๆ ทีา่ตนาอิ
้องได้
รุงนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ข้อเสนอแนะ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1. ข้อเสนอแนะสํ
หรับการวิ
ครั้งมต่ชนท
อไปาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
กลยุทธกาารตลาดค
าปลีจกัยของชุ
ธันยจัยชัยปัทร
1.1 ควรมีการศึโดย
กษาวิ
จจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารเพื่อจําหน่าย

เพื่อให้มีข้อมูล
การวิเคราะห
นทําอสวนสละ
ในจังหวั่เดสีจั่ยนงต่
ทบุอรีการปนเปื้อนเพื่อจําหน่ายของผู้ขายใน
เพียงพอในการสรุปผลการวิ
จัยปัทจางการเงิ
จัยที่สน่งของการลงทุ
ผลต่อการเลื
กซื้ออาหารที
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ภาพรวม
1.2 ศึกษากลวิธีการพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการรวมพลังในการต่อรองกับ
ผู้ประกอบการในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกสู่ท้องตลาด
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เอกสารอ้างอิง

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
ายวันนพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
วิลาสินี ดีปัญญา. (2550).
การหาปริ
มและงานประชุ
าณฟอร์
มาลี
ในอาหารสดจากตลาดในเขตเทศบาลเมื
องเพชรบูรณ์. หนา
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
กรุงเทพมหานคร. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
สมร นุ่มผ่อง. (2549). สถานการณ์
อาหารปนเปื
้อนและปั
กรณีศึกษา
บริษัท NN&KY
จํากัด จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารที่เสียงต่อการ
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวั
ปนเปื้อนเพื่อจําหน่ายของผู้ขาย
าบลแชะตกรรม
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา.
โดย ในตลาดสดเขตเทศบาลตํ
พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟาแปรรูป
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. เพื
มหาวิ
ฏนครราชสีมา. 4.0”
่อขัทบยาลั
เคลืยราชภั
่อนประเทศไทย
ยนบใานผลไม้
นโปงน้ํารดอองที
น ตําบลโป
รอน อําาเภอโป
รอนาเป้
จังหวั
ทบุดรเชี
ี ยงราย.
รพีพร สมใจ. (2555). สารกันของโรงเรี
ราห้ามใช้
่จําหน่งน้าํายในอํ
เภอเวีงน้ยํางป่
า จัดจังนหวั
โดย พศวัต สุขสบาย
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบั
ณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียาแปรรู
งราย.
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม 2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
นัทพงศ์ จันทมาศ. (2554). การศึ
กษาระยะเวลาของการใช้
น้ํามัมพระเกี
ต่องการเกิ
.
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( ําทอดไก่
เพื่อการจั
ดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตํนาทอดซ้
บลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
จังหวัดจัดนสารโพลาร์
ทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม. มหาวิ
ยวลัวิยเลัชียกรมงคล
ษณ์.
โดย จัทกยาลั
รกฤษณ
กรอบแนวคิ
ดการสื
เล็กทรอนิกส (eWOM)
บผลประกอบการ
ราตรี ลีละวงค์เทวัญ อารี เทเลอร์
และกัลยา
อารี่อสารแบบปากต
ย์. (2548).อปากอิ
การตรวจหาแบคที
เรียกัโคลิ
ฟอร์ม (coliform
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
bacteria) ในน้ําดื่มสาธารณะจากโรงอาหารในมหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต. ทุนวิจัยเสริม
โดย บัลลังก สันทัด
หลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การปรับปรุงเส.นทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา

บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
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มวิชาการระดั
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สารบัญ (ตอ)

การออกแบบและสร้างเครืPROCEEDINGS
่องเก็บใบไม้พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
The
Design
and
Construction
a small tractor
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัof
ยราชภัKeep
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การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
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The design and
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ability of collecting machine of small tractor leaves on the machine. The machine has the width, 1 312
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
mm. 1 740 mm, lengthการวิ
and
height 450 mm. Run by the shaft of tractor, director of Transmission gearbox
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
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gearbox test cycle. The rateโดยofโสภิtest
1: 2 sent
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พงษtroops to set brush to wipe. The series leaves brush a
cylinder using the rubber
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Wedge
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ของชุมtoชนทwipe.
าน้ําสามเสน
เขตดุสbelt
ติ กรุงtransmission
เทพมหานคร from the gearbox reducer
นย ชัยทร for put leaves on the back of the brush. And a channel for open
round to set brush to wipe.โดยA ธัchannel
leave leaves area at the
of the
machine.
Test the
machine for small tractor,
การวิเbottom
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the trail leaves The speed of the engine, 1 700 rpm. The speed of the shaft is 540 director). Using gears
and gear LOW 4 HIGH 1 in test, the size of the space used in the test. The width 5 meters length 10
meters of 50 square meters, width can keep. 1 100 mm wide, the test result of collecting leaves using
gears. LOW 4 takes to average 114 seconds. The leaves that can keep thinking was 56.6 volume of all the
leaves collecting leaves using gear HIGH 1 takes to average 43 seconds. The leaves that can keep thinking
was 66.6 quantity of leaves
Keywords : Tractor, trailer, Keep leaves
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นี้ อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การศึ
กษาบทบาทผูนําในการบริ
จชุมงชน
1.1 สร้างโครงเครื่องเก็บใบไม้ต่อจัพ่งวหวังท้ดพระนครศรี
ายรถแทรกเตอร์
อยุธยา ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการยึดและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างที่ใช้
แสงจิตเตหล็ไตกแฉากขนาด
สง
เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว × 1 นิ้ว × 0.08 นิโดย
้ว และใช้
1.5 นิ้ว × 1.5 นิ้ว × 0.17 นิ้ว ในส่วนที่รองรับเพลาเพื่อ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
รองรับการติดตั้งแบริ่งและอุปกรณ์ต่างๆ
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 1 โครงสร้างเครื่อง
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
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การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
1.2 สร้างชุดใบปัด
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั
ฏกลุมศรีอยุธยา ยครัวกั
้งที่ บ
8 เพลา
ออกแบบให้ใบปัดมีลักษณะเป็
นแนวตรงและขนานไปในทิ
ศทางแนวเดี
ใช้เพลาขนาด 1 นิ้ว ทําเป็นชุดใบ
ปัดโดยมีจํานวนใบปัดมีจํานวน
4 ใบ ใช้สําหรับปัดเศษใบไม้
สู่ถอังคจ
เก็าบย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินเคข้าาในล็

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท ภาพที
XYZ จํา่ กั2ด ชุดยึดใบปัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
กรรมการซื
ซื้อที่มาีตนวยกํ
อผลิตภัาณลัฑงจและส่
ากตนงกกของธุ
1.3 ออกแบบสร้างชุดพฤติ
ถ่ายทอดกํ
าลั้องและการตั
โดยรับกํดาสิลันงใจของผู
จากเพลาอํ
ต่อไปยัรกิงชุจชุดมเกีชนยร์ทดรอบเพื่อส่งกําลังไปยัง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
อุปกรณ์ต่างๆ ทําให้เครื่องสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามตําแหน่ง และลําดับการทํางานของเครื่อง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ชุดเฟองทดรอบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตราทด 1:2
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร ภาพที่ 3 ชุดถ่ายทอดกําลัง
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

1.4 การทํางานของเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเริ่ม (1) เฟืองทดรอบรับกําลังจากเพลาอํานวยกําลัง
ที่ส่งมาจากรถแทรกเตอร์ (2) พูเล่ย์ทําหน้าที่ถ่ายทอดกําลังไปยังชุดใบปัด (3) หมุนลักษณะตามเข็มนาฬิกาเพื่อกวาดและรวบรวม
วัสดุเข้าไปเก็บในช่องทางเข้า (4) และส่งวัสดุไปยังถังเก็บ (5) ผ่านเหล็กกั้นที่ทําหน้าที่กันวัสดุย้อนออกจากถังเก็บ ในการทํางาน
ขณะเดี ย วกั น ก็ เกิ ด แรงลมจากการหมุ น ของแปลงด้ ว ยเพื่ อ ช่ ว ยให้ วั สดุ เ กิ ด การเคลื่ อ นที่ โดยแรงลมจะระบายออกผ่ า น
ช่องระบาย (6) ตะแกรงช่องเก็บทางด้านในของตัวเครื่อง
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19-20บชาติ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัช่ รพล
วงศกจการทํ
ันทร างานของเครื่อง
ภาพที
4 หลั
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
2. วิธีการทดสอบการทํางานของเครื่องเก็
บ
ใบไม้
ต่อพ่้อและการตั
วงท้ายรถแทรกเตอร์
พฤติกรรมการซื
ดสินใจของผูซื้อขทีนาดเล็
่มีตอผลิตกภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวั
ดจันทบุ1,700
รี
2.1.กําหนดความเร็วรอบของเครื
่องยนต์
รอบต่อนาที ซึ่งเป็นความเร็วที่เพลาอํานวยกําลังมีแรงบิดสูงสุด
โดย
ชวนพบ
เอี
่ยวสานุรักษ
(ตามคู่มือรถแทรกเตอร์)
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 5 การทดสอบการทํางานของเกียร์ LOW 4 และ HIGH 1
2.2 ใช้ความเร็วรอบของเพลาอํานวยกําลัง (PTO) 540 รอบต่อนาที
2.3. ใช้เกียร์ LOW 4 และ HIGH 1 ในการทดสอบและ ทําการทดสอบทีต่ ําแหน่งเกียร์ทั้ง 2 ตําแหน่งๆละ 5 ครั้ง
2.4. กําหนดและเตรียมขนาดของพื้นทีท่ ี่ใช้ในการทดสอบ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร เท่ากับ 50 ตารางเมตร โดยการ
โรยเศษใบไม้และเศษวัสดุให้เต็มพื้นที่
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
ภาพทีงโดยใช
่ 6 พืTSP
้นที่ทและ
ี่ใช้ในการทดสอบ
การปรับปรุงเสนทางการขนส
VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี
เยาวราช
ภาพที
่ 7 การทดสอบการทํางานของเครื่อง
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิธปี ่งลูเก็
กขบาวต
นเดี่ยวและ
2.5 นําเครื่องมือติดตั้งกับตัวรถแทรกเตอร์และทํของการทํ
าการ ทดสอบโดยการวิ
เศษใบไม้
ในพื้นทีท่ ี่กําหนดไว้ บันทึกค่าการ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ทดสอบ โดยบันทึกค่า เวลาที
่ใช้ดใสุนการทํ
จังหวั
รินทร างาน และลักษณะของพื้นที่ท(2)ี่เก็บว่าเก็บได้หมดหรือไม่
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
(1) กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

(3)

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 8 ความเร็วรอบที่วัดได้จากทางปฏิบัติ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

3. นําผลที่ได้จากการทดสอบทั้ง 2 แบบมาเปรียบเทียบ
3.1 ค่าความเร็วรอบที่วัดได้จากทางปฏิ
บัติ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีาศลัึกงษา บริษัท NN&KY จํากัด
(1) ความเร็วรอบเพลาอํานวยกํ
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
= 366 รอบต่อนาที
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
(2) ความเร็วรอบชดกระปุกแนวทางการศึ
เกี
ย
ร์
ท
ด
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
= 732 รอบต่อนาที
โดย พศวัต สุขสบาย
(3) ความเร็วรอบของชุดใบปัแนวทางในการพั
ด
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
= 878 รอบต่อนาที
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
3.2 ค่าที่คํานวณได้จากทางทฤษฎี
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลักรอบแนวคิ
ง 540 รอบต่
อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อขับ 6 นิ้ว ขนาดเส้นผ่าน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ศูนย์กลาง ของล้อตาม 5 นิ้ว
โดย บัลลังก สันทัด
จากสูตร
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษอัทขับXYZ จํากัด
D 1 = เส้นผ่านศูนย์กลางล้
โดย วัชรพล วงศจันทร
D 2 = เส้นผ่านศูนย์กลางล้อตาม
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
I = อัตราทด
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
N 1 = ความเร็วรอบของล้อขับ (เฟืองขับ) โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
N 2 = ความเร็วรอบของล้อตาม(เฟืองตาม)
สรุป

หนา

จังหวัดจันทบุรี
D2 เอี่ยวสานุรักษ
N โดย ชวนพบ
I = การศึ1 กษาบทบาทผู
=
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
D1อยุธยา
จัN
งหวั2 ดพระนครศรี
โดย แสงจิตต ไตแสง

อัตราทดรอบของชุดกระปุกสรรพสามิ
เกียร์ทดรอบ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
=โดย1อุ:บ2ล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ดังนั้น ความเร็วรอบชุดกระปุกเกียร์ทด
ีเฟรชมารรอบต่
ท ในกรุองนาที
เทพมหานคร
540 x 2ราน=ซีพ1,080
โดย อัญชลี เยาวราช
I = เคราะห
1,296
รอบต่อนาทีของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การวิ
ทางเศรษฐศาสตร
ความเร็วรอบ แปรงการทํ
= า1,296
รอบต่
นาอินทรียแบบดัอนาที
้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร
ตตา ประพฤทธิ
พงษ
สรุปการคํานวณเพื่อเปรียบเทียบค่โดย
าทีโสภิ
่คํานวณได้
จากทางทฤษฎี
กับค่าความเร็วรอบที่วัดได้จากการปฏิบัติงานจริง
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เนื่องจากการทํางานจริงของเครื่องจะเกิดความฝืดหรือแรงเสียดทานภายในอุปเขตดุ
กรณ์สตติ ่ากรุงๆงเทพมหานคร
ของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นระบบส่ง
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
กําลังต่างๆ การลื่นไถลของสายพาน ทําให้ค่าที่ได้สามารถบอกถึงความเร็วรอบที่สูญเสียไปในระบบของการทํางานของเครื่อง
คราะหทาางการเงิ
นของการลงทุ
ในจังหวับดัตจัิ นทบุรี
ดังนั้นค่าที่คํานวณได้จากทางทฤษฎีจึงการวิ
มีค่าเมากกว่
ค่าความเร็
วรอบทีน่วทํัดาได้สวนสละ
จากทางปฏิ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ผลการวิจัย

จากการศึกษาพบว่า ในการทดสอบเก็บใบไม้โดยใช้เกียร์ LOW 4 มีเศษใบไม้เหลืออยู่เล็กน้อย ใช้เวลาในการเก็บ
มากกว่า เพราะว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่ใ นการวิ่งเก็บ ช้ากว่า จึงเก็บได้ละเอียดกว่าเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีอุปสรรค
ส่วนเกียร์ HIGH 1 จากการเก็บมีใบไม้เหลืออยู่ปานกลาง ใช้เวลาน้อยกว่าเพราะว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่วิ่งของรถ
แทรกเตอร์เร็วกว่า แต่การเก็บจะเก็บไม่ละเอียดเหมาะ สําหรับพื้นที่ที่มีความสะดวกในการวิ่งไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง
ในการทํางาน
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วิชาการระดั
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

เวลา (นาที)

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
slow 4
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
high 1
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุ1งกระบวนการเพื่อลดความผิ
0
2 ดพลาดในการตรวจนั
3 บสินคาประเภทผลิ
4 ตโคมไฟ
5
6
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
จํานวนครั้ง
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันภาพที
ทบุรี ่ 9 กราฟเปรียบเทียบระยะเวลาที่ได้จากการทดสอบ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปผลและอภิปรายผล โดย แสงจิตต ไตแสง
สรุปผล
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
การทดสอบเก็บใบไม้โดยใช้
โดย อุเกีบลยร์ไมLOW
พุม 4 โดยกําหนดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1,700 รอบต่อนาที และกําหนด
การสื่อาสารทางการตลาดที
ีผลตอความต
องการซื้น้อทีสิ่ทนี่ใคช้าใในร
านคาปลีก: กรณีศึกษาาง 5 เมตร ความยาว 10 เมตร
ความเร็วรอบของเพลาอํานวยกํ
ลัง 540 รอบต่อ่มนาที
ขนาดของพื
นการทดสอบความกว้
ซีพีเฟรชมารทบเฉลี
ในกรุ่ยงเทพมหานคร
เท่ากับ 50 ตารางเมตร ใช้ราเนวลาในการเก็
114 วินาที ลักษณะในการเก็บมีใบไม้เหลืออยู่เล็กน้อย ปริมาณใบไม้ที่สามารถ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
เก็บได้คิดเป็นร้อยละ 56.6 ของปริมาณใบไม้ทั้งหมด เก็บใบไม้โดยใช้เกียร์ HIGH 1 โดยกําหนดความเร็วรอบของเครื่องยนต์
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1,700 รอบต่อนาที และกําการทํ
หนดความเร็
านวยกํ
าลัง 540 รอบต่อตํนาที
ขนาดของพื
้นที่ที่ใช้ในการทดสอบ ความกว้าง
านาอินทรีวยรอบของเพลาอํ
แบบดั้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ
อําเภอปราสาท
5 เมตรความยาว10 เมตรเท่
จังหวัาดกัสุบริน50
ทร ตารางเมตร ใช้เวลาในการเก็บเฉลี่ย 43 วินาที ลักษณะในการเก็บมีใบไม้เหลืออยู่ปาน
โดยคิดโสภิ
กลางปริมาณใบไม้ที่สามารถเก็บได้
เป็ตนตาร้อประพฤทธิ
ยละ 66.6พงษ
ของปริมาณใบไม้ทั้งหมด
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
อภิปรายผล

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

การวิเ่อคราะห
างการเงิ
นทําสวนสละ ขในจั
งหวัดจักนในกรณี
ทบุรี ที่ 1 โดยใช้เกียร์ LOW 4 จะใช้ระยะ
จากการทดสอบเครื
งเก็บทใบไม้
ต่อนพ่ของการลงทุ
วงท้ายรถแทรกเตอร์
นาดเล็
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
เวลาในการเก็บใบไม้เฉลี่ย 114 วินาที โดยจะมีใบไม้เหลืออยู่เล็กน้อยในพื้นที่
จากการทดสอบเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ในกรณีที่ 2 โดยใช้เกียร์ HIGH 1 จะใช้ระยะเวลาใน
การเก็บใบไม้เฉลี่ย 43 วินาที โดยจะมีใบไม้เหลืออยู่ปานกลางในพื้นที่
จากผลการทดสอบเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก สามารถที่จะทํางานเก็บใบไม้ได้จริง และไม่
เกิดเสียงดังขณะทํางาน แต่สิ่งที่ควรปรับปรุงขณะที่เครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ทํางานจะเกิดฝุ่น
บริเวณด้านหลังของเครื่องและควรเปลี่ยนล้อด้านหลังเครื่องจากล้อเหล็กเป็นแบบล้อยางเพื่อไม่ทําให้เกิดรอยบนผิวถนน
ใช้เกียร์ LOW 4 ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีอุปสรรค์ในการทํางาน และใช้เกียร์ HIGH 1 ซึ่งเหมาะกับสภาพพื้นที่ราบเรียบ
และมีพื้นที่ทํางานจํานวนมาก
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

กิตติกรรมประกาศ

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

บสินรคาชมงคลตะวั
าในล็อคจาย สินนคออก
าประเภทช็ทุอนคโกแลต
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุดหนุน: การวิจัยงบปราณ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ประจําปี 2555
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เอกสารอ้างอิง
โดยสํพศวั
จักร จักกะพาก. (2528). เครื่องจักรกลเกษตร.
านักตพิสุมขพ์สบาย
ดวงกมล จํากัด
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
จํานง พุ่มคํา. (2536). คณิตศาสตร์ชเพื่าอุ่อการจั
ตสาหกรรม.
พิมสิมริรพ์ําไพพรรณ
ครัย้งนวั
ที่ อาคารเฉลิ
กรุงมเทพฯ:
พระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( ดวงกมลสมั
ดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ด5.มาบไผ
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุงยจั. งหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
จําเนียร ศิลปะวานิช . (2538) . เฟือง . บริษโดย
ัทสยามสปอร์
ดิเคท, กรุงเทพ,
จักรกฤษณ วิเซิชีนยรมงคล
กรอบแนวคิ
ดการสื
ปากอิ
เล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ประณต กุลประสูติ. (2544) . แทรกเตอร์
. หจก.ฟั
นนี่อ่ สารแบบปากต
พับบลิชชิ่ง, อกรุ
งเทพ,
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
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Abstract
The objects of this study were 1) to study the wastewater quality from the barbeque
restaurants after physical wastewater treatments and 2) to study the effect of Cyperus corymbosus
Rottd. and Canna indica L. for biological wastewater treatments. The water quality was analysed
before and after the physical treatments by using the trap food wastewater filtration with rock
charcoal sand and whites. The water quality was analysed before and after biological treatments by
planting with Cyperus corymbosus Rottd. and Canna indica L. ,each type 10 trees for 30 and 60
1
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Canna indica L. were 458 g 87.3 cm 36.3 cm and 12.96 cm, respectively. The water quality after
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increased growth, more tolerance and suitable for wastewater treatment better than the Cyperus
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
corymbosus Rottd.
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
Keywords : Wastewater from Barbeque
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Wastewater Treatment, Phytoremediation
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อยุธยา จการร้านหมูกระทะจํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นที่นิยมของ
ปัจจุบันในจังหวัดฉะเชิงเทรามี
ถานประกอบกิ
โดย แสงจิตต ไตแสง
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่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
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ฟรชมาร้อทนเชื
ในกรุ
งเทพมหานคร
โดย อัญ้อชลี
เยาวราช
ดี อีกทั้งไม่มีการบํา บัดน้ําเสียเพื่อลดการปนเปื
นของน้
ําทิ้งก่อนระบายลงท่อระบายน้ําสาธารณะ อาจส่งผลกระทบต่อ
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การได้
ธี ทั้งวิธีการทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ธันยหชัลากหลายวิ
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บทนํา

การบําบัดน้ําเสียโดยการใช้
พเืชคราะห
บําบัทดางการเงิ
นั้น เป็นนของการลงทุ
การบําบัดนทํน้าําสวนสละ
เสียทางด้
การวิ
ในจัางนชี
หวัดวจัภาพที
นทบุรี ่น่าสนใจจนได้รับความนิยม
ตน สวั
สดิ์มครั
งคลวเรือน และร้านอาหาร ซึ่งการบําบัดน้ําเสียโดยใช้พืชแบ่ง
เป็นอย่างมากในการนํามาประยุกต์ใช้บําบัดโดยน้ําดวงรั
เสียในชุ
มชน
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ระบบพืชกรองน้ําเสีย และระบบพืชบําบัดน้ําเสียโดยใช้พืชน้ํา โดยระบบพืชกรองน้ําเสีย หมายถึง
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้พืชในการกรองหรือฟอกน้ําให้สะอาดขึ้น อันเป็นผลมาจากพืชจะดูดซับธาตุอาหารที่มีอยู่ในน้ํา
เสียนําไปใช้ในการเจริญเติบโต โดยการทําแปลงหรือบ่อเพื่อกักเก็บน้ําเสีย วิธีการนี้นิยมใช้พืชประเภท ธูปฤาษี กกกลม
และหญ้าอินโดนีเซีย ส่วนระบบบําบัดน้ําเสียโดยใช้พืชน้ําเป็นระบบบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยพืช จุลินทรีย์
และดินเป็นตัวบําบัด มีกลไกในการบําบัดน้ําเสีย เพื่อลดปริมาณบีโอดี สารอินทรีย์ที่ตกตะกอนได้จะจมตัวลงสู่ก้นบ่อ
เกิดการย่อยสลายแล้วซึมลงดิน ส่วนสารละลายอินทรีย์ถูกกําจัดโดยจุลินทรีย์ ทั้งที่เกาะติดอยู่กับพืชน้ํา และแขวนลอยอยู่ใน
น้ํา และพืชน้ําที่ใช้ในการบําบัดจะใช้พืชพื้นเมือง หรือพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อช่วยบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําเสียที่ผ่านการ
บําบัดแล้วจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยระบบการบําบัดรูปแบบนี้มีการดูแลรักษาที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย จึงเป็นที่นิยม
และได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งพืชน้ําที่นํามาประยุกต์ใช้ในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพควรเป็นพืชที่
ทนทาน เจริ ญเติ บโตเร็ ว ดู แลรั กษาง่ าย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งพุ ทธรั กษา กกกลม ธู ปฤาษี ตาลปั ต รฤาษี และผั กตบชวา
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วมีขนาดพื
800 จํตารางเมตร
ซึ่งจัดเป็นอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวง
กรณี้นศทีึก่ปษาระมาณ
: บริษัท XYZ
ากัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม เรื่อง กํา หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํ า ทิ้ง จากอาคารบางประเภทและ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
บางขนาด
จังหวัดจันทบุรี
2. การบําบัดน้ําเสียขั้นต้โดย
นด้ชวนพบ
วยวิธีทเอีางด้
านกายภาพ
โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
่ยวสานุ
รักษ
ขั้นตอนแรก คือการศึ
การใช้
ถังดักไขมั
นที่ทําจากถั
พลาสติกจมาดั
และไขมั
กษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัดงการเศรษฐกิ
ชุมชนกเศษอาหาร
อําเภอพระนครศรี
อยุธยาน โดยใช้ตะแกรงและถังดัก
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ไขมันที่อยู่ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ ขั้นตอนที่สอง คือ การกรองน้ําเสียจากร้านหมูกระทะที่ผ่านการดักเศษอาหาร
แสงจิ
ต ไตแสง
้นตกรองจะประกอบด้
วย หินหยาบ หินละเอียด ถ่านทุบละเอียด ทรายหยาบ ทราย
และไขมันในขั้นตอนแรกมาแล้วโดยโดยชั
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
ละเอียด และผ้าขาวบาง ด้วยกลไกการปล่อยน้โําภคของคนไทย
แบบค่อยๆ ปล่อยให้กระจายลงชั้นกรองด้านบนให้ค่อยๆ ไหลลงสู่ชั้นล่าง
โดย อุบล ไมพุม
แล้วไหลลงถังที่เตรียมรองรับน้ําที่ผ่านการกรองเสร็จแล้ว
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
3. การคัดเลือกพืชราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
พืชที่ใช้ในการศึกษาวิโดย
จัยอัครั
้งนี้เยาวราช
คือ กกกลม (Cyperus corymbosus Rottd.) และพุทธรักษา (Canna
ญชลี
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
ยดวยวิ
กขาวตดเลื
นเดีอ่ยกพื
วและ
indica L.) ทําการคัดเลืการวิ
อกกกกลม
และพุทธรักขษาองการทํ
โดยพืานาอิ
ชแต่นทรี
ละชนิ
ดนัธปี ้นลูจะคั
ชที่มีอายุ และขนาดใกล้เคียงกัน
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ตัดแต่งต้นและรากต้นพืชที่สมบูรณ์
จังหวัดสุรินทร
4. การออกแบบบ่อบําบัโดย
ดน้ําโสภิ
เสียตตา
ทางด้
านชีวพภาพ
ประพฤทธิ
งษ
การออกแบบบ่กลยุอ สํทธากหรั
บ ปลูกาปลี
พืชกของชุ
ใน 1มชนท
บ่อาน้วงซี
เ มนต์เขตดุ
ข นาดเส้
น ผ่า นศูน ย์ก ลาง 80 เซนติเ มตร สูง 35
ารตลาดค
ําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
เซนติเ มตร ออกแบบเป็น 3 ส่วนโดยเท่ธัานๆยกัชันยทรคือ ส่วนล่างสุดของบ่อสําหรับใส่ดินสํา หรับปลูกพืช หนา 15 เซนติเ มตร

ส่ ว นกลางของบ่อ สํา หรั บการวิ
เติเมคราะห
น้ํา เสีทยางการเงิ
ที่ผ่า นการบํ
า บัดนทางกายภาพมาแล้
นของการลงทุ
ทําสวนสละ ในจังหวัดจันวทบุ75
รี ลิ ต ร สู ง 15 เซนติ เ มตร ส่วนบนสุด
ของบ่อปล่อยให้ว่าง สูง 10 เซนติโดยเมตร
ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
5. การปลูกกกกลม และพุทธรักษาเพื่อบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
การปลูกกกกลม และพุทธรักษามีทั้งหมด 4 บ่อ และบ่อควบคุม 1 บ่อ โดยแต่ละบ่อมีรายละเอียด ดังนี้
บ่อที่ 1 บ่อควบคุม ไม่มีการปลูกพืชใดๆ ใส่น้ําเสียจากร้านหมูกระทะที่ผ่านการบําบัดขั้นต้นทางกายภาพแล้ว
75 ลิตร ให้เป็นบ่อควบคุมในการทดลอง บ่อที่ 2 บ่อกกกลม 10 ต้นกับน้ําเสียจากร้านหมูกระทะที่ผ่านการบําบัดขั้นต้น
ทางกายภาพแล้ว 75 ลิตร บ่อที่ 3 บ่อพุทธรักษา 10 ต้นกับน้ําเสียจากร้านหมูกระทะที่ผ่านการบําบัดขั้นต้นทางกายภาพแล้ว
75 ลิตร บ่อที่ 4 บ่อกกกลม 10 ต้นกับน้ําเปล่า 75 ลิตร และบ่อที่ 5 บ่อพุทธรักษา 10 ต้นกับน้ําเปล่า 75 ลิตร โดยแยก
ปลูกในบ่อวงซีเมนต์ จํานวนชนิดละ 2 บ่อ เป็นระยะเวลานาน 30 วัน และ 60 วัน
6. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพืช
ภายหลัง การปลูก พืช บํา บัด น้ํา เสีย จากร้า นหมูก ระทะ ระยะเวลา 30 วัน และ 60 วัน ดํา เนิน การเก็บ
ข้อ มูล และวิเ คราะห์ ผ ลการเจริญเติบโตของพืชทางกายภาพทั้งก่อนการปลูก และภายหลังการปลูก ประกอบด้ว ย
3
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
น้ํา หนั ก ต้น ความสู ง ต้ น ความกว้า งใบ และความยาวราก
รวมทั้ง วัด อัต ราการเจริญเติบ โตของพืชระหว่า งปลูก
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
ประกอบด้วย ค่าความสูงต้นบทความวิ
และความกว้
งใบ
จัย า(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
7. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําก่อนและหลังการบําบัดทางกายภาพ และทางชีวภาพ
สินคาในล็
ประเภทช็
:
ดํา เนิน การตรวจวิเ คราะห์การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คุณ ภาพน้ํา ทั้งก่อนและหลังบการบํ
าบัดอคจ
น้ําาเสีย สิยนด้ควายวิ
ธีทางด้อคโกแลต
านกายภาพ
(การกรอง)
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
และชีวภาพ (การปลูกกกกลม และพุทธรักษา)โดย“การพั
โดยพารามิ
ตอร์ที่วิเคราะห์
และวิธีการวิ
เคราะห์ มีดังนี้
พิชญณี ตีรเณากรณ
- ความเป็นกรดเป็นด่างแนวทางการศึ
(pH) วิธีกเพื
ารวิ
pH
meter
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อเขัคราะห์
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
ยนบาวินโป
น้ํารเอคราะห์
น ตําบลโป
งน้ํารอน อํงาทีเภอโป
งน้ํามรอิ 103-105
น จังหวัดจันองศาเซลเซี
ทบุรี
- ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด
(TDS)
ธีกงารวิ
ระเหยแห้
่อุณหภู
ยส ในเวลา
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
1 ชั่วโมง
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้
วิมธสิีวริริเําคราะห์
วิธัธนีกวาคม
ารมพระเกี
ไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( Modification
เพื่อการจัดําจําณ(DO)
หนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําAzide
บลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
รี
- ปริมาณความต้องการออกซิเโดย
จนทางชี
วภาพวิเชี(BOD)
จักรกฤษณ
ยรมงคลวิธีวิเคราะห์ วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
20 องศาเซลเซียส เป็นกรอบแนวคิ
เวลา 5 วัดนการสื
ติด่อต่สารแบบปากต
อกัน
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
- ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) วิธีการวิเคราะห์ การสกัดด้วยตัวทําละลาย แล้วแยกหาน้ําหนัก
โดย บัลลังก สันทัด
ของน้ํามันและไขมัน การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา

บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรัําบก่ปรุองนการบํ
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้
าบัดทางด้
านกายภาพ
(ก่อนการกรองผ่
านชั้นหิตนโคมไฟ
ถ่าน ทราย และ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ผ้าขาวบาง)
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้
ํ
า
ก่อนการบํ
าบัดดทางด้
านกายภาพ
ําเสีนยกกของธุ
จากร้ารนหมู
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
สินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิพบว่
ตภัณาฑน้จากต
กิจชุมกชนระทะมีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 5.5 ของแข็
จังหวัดจังนละลายน้
ทบุรี ําทั้งหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 328 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจนที่
โดยตรชวนพบ
่ยวสานุรักษองการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) มีค่าเท่ากับ 14
ละลายในน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 0 มิลลิกรัม/ลิ
ปริมเอีาณความต้
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
การเศรษฐกิ
จชุมชน อํมิาลเภอพระนครศรี
ยุธยา าดับ แสดงดัง
มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)หมีารจัค่าดเท่
ากับ 6,308
ลิกรัม/ลิตร อตามลํ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 1
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําก่อนการบํ
โดย อุาบบัล ดไมทางด้
พุม านกายภาพ
คุณภาพน้
ําก่ออความต
นการบํ
าบัด้อสินคา ค่ในร
ามาตรฐานควบคุ
การระบายน้ําทิ้ง
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลต
องการซื
านคาปลีก: กรณีศึกมษา
ในกรุงาเทพมหานคร
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ ราน ซีพีเฟรชมารททางด้
นกายภาพ (ก่อน
จากอาคาร (ประเภท ข) *
โดย อัญชลี
เยาวราช
การกรอง) (มิลลิกรัม/ลิตร)
(มิลลิกรัม/ลิตร)
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
pH
5.5 มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
5-9
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุ
Total Dissolved Solids (TDS)
328
ไม่เกิน 500
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษ
Oil & Grease
6,308
ไม่เกิน 20
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เขตดุ
ส
ต
ิ
กรุ
ง
เทพมหานคร
Dissolved Oxygen (DO)
0
โดย ธันย ชัยทร

ผลการวิจัย

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
14
ไม่เกิน 30
การวิ
เ
คราะห
ท
างการเงิ
น
ของการลงทุ
น
ทํ
า
สวนสละ
ในจั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
* หมายเหตุ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
น้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ร้านหมูกระทะมีขนาดพื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร จัดเป็น
อาคารประเภท ข)

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านกายภาพ (หลังการกรองผ่านชั้นหิน ถ่าน ทราย และ
ผ้าขาวบาง)
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านกายภาพ พบว่า น้ําเสียจากร้านหมูกระทะหลังการบําบัด
ทางด้านกายภาพ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 7.4 ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 68 มิลลิกรัม/
ลิตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD)
มีค่าเท่ากับ 21.3 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณน้ํามันและไขมัน มีค่าเท่ากับ 3620 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 2
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบํPROCEEDINGS
าบัดทางด้านกายภาพ

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
คุณภาพน้
ําหลั
งการบํครบา113
บัดป ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้
ําทิ้ง
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์
ทางด้านกายภาพ (หลัง
จากอาคาร (ประเภท ข) *
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
การกรอง) (มิลลิกรัม/ลิตร)
(มิลลิกรัม/ลิตร)
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวั
pH โดย
7.4 ตกรรม
5-9
พิชญณี ตีรณากรณ
Total Dissolvedแนวทางการศึ
Solids เพื
(TDS)
68กเห็4.0”
ไม่เกิน 500
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อํ3,620
าเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
Oil & Grease
ไม่เกิน 20
โดย พศวัต สุขสบาย
Dissolved Oxygen (DO)
0
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
Biochemical Oxygen
Demand
ไม่เกิน 30
มสิริรําไพพรรณ
ย21.3
รติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจั
ดจําณหนหอประชุ
า(BOD)
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
* หมายเหตุ ประกาศกระทรวงทรั
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
โดย จักรกฤษณ พวิเยากรธรรมชาติ
ชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
กทรอนิกกระทะมี
ส (eWOM)
กับผลประกอบการ
น้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
(ประเภทอปากอิ
ข) (ร้เาล็นหมู
ขนาดพื
้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร จัดเป็น
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
อาคารประเภท ข)

โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ภาพที่ 1 การบําบัดน้ําเสียการศึ
ทางด้
านกายภาพ
(การดักหารจั
ไขมัดนการเศรษฐกิ
และเศษอาหาร
วยการกรองผ่อายุนชั
กษาบทบาทผู
นําในการบริ
จชุมชน อํด้าเภอพระนครศรี
ธยา้นหินหยาบ หินละเอียด
ถ่านทุบละเอียด ทรายหยาบ
และผ้าขาวบาง)
จังหวัทรายละเอี
ดพระนครศรีอยยุดธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านชีวภาพด้วยกกกลม และพุทธรักษา
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
น้ําเสียจากร้านหมูโดย
กระทะภายหลั
อุบล ไมพุม งการบําบัดทางด้านชีวภาพด้วยกกกลมเป็นระยะเวลานาน 30 วัน และ 60 วัน
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าการสื
ง (pH)
เท่ากับ 8 และ
ตามลํ
าดับ้อสิของแข็
ทั้งหมด
่อสารทางการตลาดที
่มีผลต7.5
อความต
องการซื
นคา ในรงาละลายน้
นคาปลีก: ํากรณี
ศึกษา (TDS) มีค่าเท่ากับ 66.6
มิลลิกรัม/ลิตร และ 52 มิรลานลิกซีรัพมีเฟรชมาร
/ลิตร ตามลํ
บ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ท ในกรุาดังเทพมหานคร
อัญชลี เยาวราช
6.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริโดย
มาณความต้
องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) มีค่าเท่ากับ 11.5 มิลลิกรัม/ลิตร และ 27
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ทรียดวมิยวิลธลิปี กลูกรัขมา/ลิ
วตตนเดี
วและ2,868 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ และปริมาณน้ํามันและไขมันของการทํ
มีค่าเท่าานาอิ
กับน2,528
ร ่ยและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
น้ําเสียจากร้จังาหวันหมู
งการบําบัดด้วยพุทธรักษาเป็นระยะเวลานาน 30 วัน และ 60 วัน มีค่าความ
ดสุรกินระทะภายหลั
ทร
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 7.9โดยและ
าดับพของแข็
โสภิ7.5
ตตาตามลํ
ประพฤทธิ
งษ งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ
8 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดักลยุ
บ ทปริ
าณออกซิ
่ละลายในน้
ํา (DO) เขตดุ
มีค่าสเท่ติ ากรุกับงเทพมหานคร
0.7 มิลลิกรัม/ลิตร และ 3.8 มิลลิกรัม/ลิตร
ธกมารตลาดค
าปลีเจนที
กของชุ
มชนทาน้ําสามเสน
โดย ธันยเจนทางชี
ชัยทร วภาพ (BOD) มีค่าเท่ากับ 7.83 มิลลิกรัม/ลิตร และ 22.16 มิลลิกรัม/ลิตร
ตามลําดับ ปริมาณความต้องการออกซิ

เคราะหทนางการเงิ
ดจัน1,304
ทบุรี มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ แสดงดังภาพ
ตามลําดับ และปริมาณน้ํามัการวิ
นและไขมั
มีค่าเท่นาของการลงทุ
กับ 2,372นมิทําลสวนสละ
ลิกรัม/ลิในจั
ตรงหวัและ
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ที่ 2 และตารางที่ 3

ภาพที่ 2 การบําบัดน้ําเสียทางด้านชีวภาพ (การบําบัดด้วยกกกลมและพุทธรักษา)
5
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบั
ญ (ตอ)และพุทธรักษา
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้าPROCEEDINGS
นชีวภาพด้
วยกกกลม
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจระยะเวลาบํ
ัย (ภาคบรรยาย)
าบัมวิดชาการระดั
30 วับนชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ระยะเวลาบําบัด 60 วัน หนา
และงานประชุ

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต
Oil &
Oil: &
TDS
BOD
TDS
DO
BOD
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY DO
จํากัด
pH
Grease
การพั
ฒนางานวิ
ัยและนวัpH
ตกรรม(มก./ล) Grease (มก./ล) (มก./ล)
พิชญณี ตีรณากรณ
(มก./ล) โดย“การพั
(มก./ล) จ(มก./ล)
(มก./ล)
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป (มก./ล)
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

กกกลม–น้ําเปล่า
7.9 23.33 โดย พศวั
40 ต สุขสบาย2
2.3
7.6
40
156
6.3
กกกลม–น้ําเสีย
8.0 66.6
2,528
0.3
11.5
7.5
52
2,868
6.1
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( 7.6อํา36)
เพื0่อการจัดจําณหน
าย ของโรงเรี
ดมาบไผ2.7
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ8ง จังหวัดจัน232
ทบุรี
พุทธรักษา–น้ําเปล่า 7.6
72หอประชุ
2.6ยนวัอาคารเฉลิ
4.2
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
พุทธรักษา–น้ําเสีย 7.9
20
2,372
0.7
7.83 7.5
8
1,304
3.8
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ควบคุม (น้ําเสีย)
8.0 43.33
3,128
0.3
3.75 7.5 148 3,700
5.4
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ค่ามาตรฐานควบคุม
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การระบายน้ําทิ้ง
ไม่เกิน
ไม่เกิน
บริษัท XYZไม่
จําเกักิดน
จากอาคาร
5-9 500
5-9 500
30
20
โดย วั20
ชรพล วงศจันทร
(ประเภท ข) *
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
(มิลลิกรัม/ลิตร)
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ถิรนันท ทิวาราตรีแวละสิ
ิทย ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
* หมายเหตุ ประกาศกระทรวงทรัโดยพยากรธรรมชาติ
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
ใจของผู
ซื้อที่มีตขอผลิ
ตภัณ้นฑทีจากต
นกกของธุ800
รกิจชุตารางเมตร
มชน
น้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
(ประเภท
ข) (ร้ดสิานนหมู
กระทะมี
นาดพื
่ประมาณ
จัดเป็น
จังหวัดจันทบุรี
อาคารประเภท ข)
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ

การศึ
ดการเศรษฐกิ
มชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
4. ผลการตรวจวัดการเจริ
ญกเติษาบทบาทผู
บโตของต้นํานในการบริ
กกกลมหารจั
และต้
นพุทธรัจกชุษา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวรากของต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูก
โดย แสงจิตต ไตแสง
และหลังการปลูกต้นกกกลมทั้ง 10 สรรพสามิ
ต้น ในน้
ําเสียจากร้านหมูกระทะเป็นระยะเวลา 60 วัน ต้นกกกลมมีค่าเฉลี่ยของ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ความยาวรากเท่ากับ 10.6 เซนติเมตร และ โดย
12.83
อุบลเซนติ
ไมพุมเมตร ตามลําดับ ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวราก
ของต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลู
ก
และหลั
ง
การปลู
นพุอทความต
ธรักอษาทั
้ง ้อ10สินคาต้ในร
น าในน้
ําเสีก:ยกรณี
จากร้
านหมูกระทะเป็น
การสื่อสารทางการตลาดทีก่มต้ีผลต
งการซื
นคาปลี
ศึกษา
ระยะเวลา 60 วัน ต้นพุทธรักษามีคร่าาเฉลี
ากับ 9.8 เซนติเมตร และ 36.3 เซนติเมตร ตามลําดับ
น ซีพ่ยีเของความยาวรากเท่
ฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
แสดงดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักต้นของต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูกและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
หลังการปลูกต้นกกกลมทั้ง 10 ต้จันงหวัในน้
เสียจากร้านหมูกระทะ เป็นระยะเวลา 60 วัน ต้นกกกลมมีค่าเฉลี่ยของ
ดสุรํินาทร
ตามลํ
บ ผลการตรวจวั
น้ําหนักต้นเท่ากับ 20 กรัม และ 12.33 กรัโดยม โสภิ
ตตาาดัประพฤทธิ
พงษ ดการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักต้นของต้นพุทธรักษา
พบว่า ก่อนการปลูกและหลังการปลูกลยุ
กต้ทนธพุกทารตลาดค
ธรักษาทั
10 มชนท
ต้น าในน้
ําเสียจากร้
กระทะ เป็นระยะเวลา 60 วัน
าปลี้งกของชุ
น้ําสามเสน
เขตดุสตาิ นหมู
กรุงเทพมหานคร
ธันยกรั
ชัยมทรและ 458 กรัม ตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6
ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยของน้ําหนักต้นเท่ากัโดย
บ 300
นของการลงทุ
นทํานสวนสละ
งหวัดจันนพุทบุ
ผลการตรวจวัดการเจริการวิ
ญเติเคราะห
บโตด้ทางการเงิ
านความสู
งต้นของต้
กกกลมในจัและต้
ทรธรัี กษา พบว่า ก่อนการปลูก
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
และหลังการปลูกต้นกกกลมทั้ง 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ เป็นระยะเวลา 60 วัน ต้นกกกลมมีค่าเฉลี่ยของ
ความสูงต้นเท่ากับ 30.79 เซนติเมตร และ 105.5 เซนติเมตร ตามลําดับ ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นของ
ต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูกและหลังการปลูกต้นพุทธรักษาทั้ง 10 ต้น ในน้ํา เสีย จากร้า นหมูก ระทะ
เป็นระยะเวลา 60 วัน ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยของความสูงต้นเท่ากับ 75.4 เซนติเมตร และ 87.3 เซนติเมตร ตามลําดับ
แสดงดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8
ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูก
และหลังการปลูกต้นกกกลมทั้ง 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ เป็นระยะเวลา 60 วัน ต้นกกกลมมีค่าเฉลี่ยของ
ความกว้างใบเท่ากับ 3.29 เซนติเมตร และ 3.33 เซนติเมตร ตามลําดับ ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบ
ของต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูกและหลังการปลูกต้นพุทธรักษาทั้ง 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ เป็น
ระยะเวลา 60 วัน ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยของความกว้างใบเท่ากับ 12.17 เซนติเมตร และ 12.96 เซนติเมตร ตามลําดับ
แสดงดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10
6
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12.9
27
5.3
22.16
16

ไม่เกิน
30
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

ระยะเวลา ......................................................................................................................................................................................................................................................
60 วัน ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยของความกว้างใบเท่ากับ 12.17 เซนติเมตร และ 12.96 เซนติเมตร ตามลําดับ
แสดงดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10
สารบัญ (ตอ)
PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยความยาวรากของต้
่ 4 ค่าเฉลี
่ยความยาวรากของต้นพุทธรักษา
กรอบแนวคิดการสืน่อกกกลม
สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิภาพที
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยน้จังําหวั
หนัดกพระนครศรี
ต้นของต้อนยุธกกกลม
ภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ยน้ําหนักต้นของต้นพุทธรักษา
ยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ยความสูงโดย
ต้นของต้
ภาพที่ 8 ค่าเฉลี่ยความสูงต้นของต้นพุทธรักษา
ธันย ชันยกกกลม
ทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 9 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นกกกลม

ภาพที่ 10 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นพุทธรักษา
7
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
เมื่อเปรียบเทียบค่าการเจริญเติบโตด้านความยาวรากระหว่
างต้นพุทธรักษากับต้นกกกลม พบว่า ต้นพุทธรักษา
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

มีค่าเฉลี่ยความยาวรากของทั
้ง 10 ต้จนัยเท่(ภาคบรรยาย)
ากัเนืบ่องในวโรกาสคล
26.5 เซนติ
เมตร ซึ่งจมากกว่
ค่าความยาวรากของต้
นกกกลม และด้
ายวันพระราชสมภพสมเด็
พระนางเจารําาไพพรรณี
ครบ 113 ป
บทความวิ
หนานา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
น้ําหนักต้นระหว่างต้นพุทธรักษากับต้นกกกลม พบว่า ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยน้ําหนักต้นของทั้ง 10 ต้นเท่ากับ 158 กรัม
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
าในล็อ้นคจมีากยารเจริ
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
ซึ่งมากกว่าค่าน้ําหนักต้นของต้นกกกลม
ซึ่งประเมินได้ว่าต้นพุทบธรัสินกคษานั
ญเติบโตได้
ดีกว่า:และมีค่าความยาว
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรมงของต้นระหว่า งต้น พุทธรักษา
รากและค่าน้ําหนักต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนืโดย
่อ“การพั
งมากกว่
กกกลม ในขณะที
่ด้า นความสู
พิชญณาี ตีต้รนณากรณ
กับต้นกกกลม พบว่า ต้นกกกลม มีแนวทางการศึ
ค่าเฉลี่ยความสู
าต้่อนนประเทศไทย
ของทั
้ง 10
ต้นกเท่
กับ 78.75
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหน
ายน้ําพริ
เห็4.0”
ดานางฟ
าแปรรูป เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าค่า
เพืกษาเพิ
่อขัง่มบของลํ
ของโรงเรี
านโปงน้ํารอานงใบระหว่
ตําบลโปงน้าํางต้
รอนนอํพุาทเภอโป
น้ํารอบนต้จันงหวั
ดจันทบุรี พบว่า ต้นกกกลม
ความสูงของลําต้นของต้นพุทธรักษา
และด้ยนบ
านความกว้
ธรักงษากั
กกกลม
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบของทั้ง 10 ต้นเท่ากับ 1 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าค่าความกว้างใบของต้นพุทธรักษา ดังนั้นจึงอาจ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
นวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
และมี
่าธัความกว้
พิา36)่มเภอขลุ
ขึ้นมากกว่
พุทรธรั
ประเมินได้ว่าต้นกกกลม มีค่าความสูเพืง่อของลํ
มขึสิ้น
ริรําไพพรรณ
มพระเกี
ยารติงใบที
ฯ (อาคาร
( ่เอํ
การจัดาจํต้าณนหนทีหอประชุ
า่เยพิ่มของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดคมาบไผ
ตําบลมาบไพ
ง จังหวัาดต้จัน
นทบุ
ี กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สรุปผลและอภิปรายผล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
สรุปผล
โดย บัลลังก สันทัด
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้
ํา บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การปรั
น้ําเสียจากร้านหมูกระทะหลั
การบํ
บริษัท งXYZ
จํากัาดบั ด น้ํ า เสี ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางด้ า นกายภาพ (การกรองผ่ า นชั้ น หยาบ หิ น
โดย วัชรพลยวงศ
จันทร าขาวบาง) และหลังการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการทางด้าน
ละเอียด ถ่านทุบละเอียด ทรายหยาบ ทรายละเอี
ด และผ้
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิดาพลาดในการตรวจนั
นคาประเภทผลิ
ชีวภาพช่วงที่ 1 (ระยะเวลาบําบัด 30 วัน) และช่วงที่ 2 (ระยะเวลาบํ
บัด 60 วัน) มีคุณบสิภาพน้
ํา ได้แก่ ตค่โคมไฟ
า pH ค่า TDS และ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ค่า BOD มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้
ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (เนื่องจาก
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ร้านหมูกระทะมีขนาดพื้นที่ประมาณพฤติ800
ตารางเมตร
จัดดเป็
อาคารประเภท
่ค่า Oil
กรรมการซื
้อและการตั
สินนใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตข)
ภัณในขณะที
ฑจากตนกกของธุ
รกิจชุ&มชนGrease มีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้
(ประเภท ข) ทั้งนี้การบําบัดน้ําเสียด้วย
จังําหวัทิด้งจัจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
นทบุรี
โดย
ชวนพบ
เอี
ย
่
วสานุ
ร
ก
ั
ษ
วิธีการทางด้านกายภาพ (การกรองผ่านชั้นหยาบ หินละเอียด ถ่านทุบละเอียด ทรายหยาบ ทรายละเอียด และผ้าขาว
กษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัอดยละ
การเศรษฐกิ
มชน อํ42.61
าเภอพระนครศรี
บาง) ทําให้น้ําเสียมีค่า TDS และ การศึ
ค่า Oil
& Grease
ลดลงร้
79.26จชุและ
ตามลําดัอบยุธยา
ในขณะที่ ค่า BOD
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.14
โดย แสงจิตต ไตแสง
คุณภาพน้ําเสียหลังการบํสรรพสามิ
าบัดด้วยวิ
ธีกการทางด้
นชีวภาพด้วยต้นกกกลมในช่วงที่ 1 (ระยะเวลาบําบัด 30 วัน)
ตใหม
ับการบริโาภคของคนไทย
มีค่า TDS, Oil & Grease และค่า BOD ลดลงร้
โดย อุบอลยละ
ไมพุม2.06, 30.17 และ 46.00 ตามลําดับ ในขณะที่คุณภาพน้ําเสียหลัง
การบําบัดด้วยวิธีการทางด้านชีวภาพด้
นพุทธรักษาในช่
วงที
่ 1 (ระยะเวลาบํ
ด า30นคาวัปลีน)ก:มีกรณี
ค่า ศTDS,
การสืว่อยต้
สารทางการตลาดที
่มีผลต
อความต
องการซื้อสินคาาบัในร
ึกษา Oil & Grease
ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
และค่า BOD ลดลงร้อยละ 70.58,ราน 34.47
และ
63.23
ตามลําดับ คุณภาพน้ําเสียหลังการบําบัดด้วยวิธีการทางด้าน
โดย อัญชลี เยาวราช
ชีวภาพด้วยต้นกกกลมในช่วงที่ 2 (ระยะเวลาบํ
าบัด 60 วัน) มีค่า TDS และ Oil & Grease ลดลงร้อยละ 23.53 และ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
20.77 ตามลําดับ แต่มีค่า BOD เพิ่มการทํ
ขึ้นร้าอนาอิ
ยละ
ภาพน้ําเสียหลังการบํ
าบัดด้อําวเภอปราสาท
ยวิธีการทางด้านชีวภาพ
นทรี26.76
ยแบบดั้งในขณะที
เดิม ของกลุ่คมุณ
เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
ด้วยต้นพุทธรักษาในช่วงที่ 2 (ระยะเวลาบํ
จังหวัดสุราินบัทรด 60 วัน) มีค่า TDS และค่า Oil & Grease ลดลงร้อยละ 88.23 และ
โสภิ4.03
ตตา ประพฤทธิ
พงษาการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการทางด้านชีวภาพด้วยพืชทั้ง
63.97 ตามลําดับ แต่มีค่า BOD เพิ่มขึ้นร้โดย
อยละ
โดยพบว่
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
เทพมหานคร าบัด 60 วัน) และต้น
2 ชนิด ในช่วงที่ 1 (ระยะเวลาบําบัด 30 วัน) ส่งผลให้คุณภาพน้าําน้ดีําสามเสน
กว่าในช่เขตดุ
วงทีส่ ติ 2กรุง(ระยะเวลาบํ
โดย ธันย ชัยทร

พุทธรักษามีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียดีกว่าต้นกกกลม ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมไม่ควรเกิน
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
30 วัน
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ผลการตรวจวัดลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพุทธรักษา และต้นกกกลม
น้ําเสียจากร้านหมูกระทะที่ผ่านการบําบัดด้วยวิธีการทางด้านชีวภาพโดยต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา พบว่า
พืชทั้ง 2 ชนิด สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดขั้นต้นด้วยวิธีการทางด้านกายภาพแล้ว โดยจากการที่ใช้
ต้น กกกลม และต้น พุท ธรัก ษาบํา บัด น้ํา เสีย จากร้า นหมูก ระทะพบว่า พืช ทั้ง สองชนิด มีการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น
สังเกตได้จากต้นกกกลมที่มีความสูงเฉลี่ยของต้นเพิ่มขึ้น 74.71 เซนติเมตร และต้นพุทธรักษามีความยาวของรากเพิ่มขึ้น
26.5 เซนติเมตร และมีน้ําหนักต้นเพิ่มขึ้น 158 กรัม ซึ่งต้น กกกลมมีก ารเจริญ เติบ โตด้า นความสูง ของลํา ต้น และ
ความกว้ า งใบที่ ดี ก ว่ า ต้น พุ ท ธรัก ษา ในขณะที่ต้นพุทธรักษามีการเจริญเติบโตด้านความยาวราก และน้ําหนักของต้นที่
ดีกว่าต้นกกกลม

8

374

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

อภิปรายผล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
ายวันค
พระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณี
113 ป
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
หนานกายภาพ
ในด้านคุ
ณภาพน้จํา ัยจากการวิ
เคราะห์
ุณภาพน้ําจเสีพระนางเจ
ยจากร้
านหมูครบกระทะหลั
งการบําบัดด้วยวิธีทางด้
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
และชีว ภาพด้ว ยพืช พบว่า วิธีก ารบํา บัด น้ํา เสีย ทางด้า นกายภาพมีป ระสิท ธิภ าพในการบํา บัด น้ําเสียจากร้านหมู
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กระทะได้จริง สังเกตจากค่
ค่า Oil
กรณีาศTDS
ึกษา บริและ
ษัท NN&KY
จํากัด & Grease ที่ลดลง อีกทั้งวิธีการบําบัดน้ําเสียทางด้านชีวภาพด้วย
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จาัยบัและนวั
ต้นกกกลมและต้นพุทธรักษาช่โดย
วงทีพิ่ ช1ญ(ระยะเวลาการบํ
ด 30 วันต) กรรม
มีประสิทธิภาพในการบํา บั ด น้ํา เสีย จากร้ า นหมู
ณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
กระทะได้ ดี ก ว่า ช่ว งที่ 2 (ระยะเวลาการบํ
า บั่อดนประเทศไทย
60 วัน ) ซึ่ง ระยะเวลาการบํ
เพื่อขับเคลื
4.0”าแปรรูาปบัด 30 วันเป็น ช่วงเวลาที่เหมาะสม
นโปดงน้โดยต้
ํารอน ตํนาบลโป
งน้ํารอปน ระสิ
อําเภอโป
น้ํารอน จังหวัดาจับันดทบุ
ต่อ การบํา บัด น้ํา เสีย ด้วของโรงเรี
ยพืช ทั้งยนบ2 าชนิ
กกกลมมี
ทธิภงาพในการบํ
น้ํารี เสีย ส่งผลให้น้ําเสียมีค่า Oil &
โดย พศวัต สุขสบาย
Grease และ BOD ลดลงจากเดิ
ม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึ
กษาของศศิธร (2539) ที่ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ต้นกกกลม และต้นแห้วเพืทรงกระเที
ยหอประชุ
มในพื
่ชุ่มยนวั
น้ําอาคารเฉลิ
่สร้ามงขึ
เพื
าเภอขลุ
บัดน้งําเสี
ยชุดมจัชน
มสิ้น
ริรที
ําไพพรรณ
พระเกี
ยรติ่อ
ฯ การบํ
( อํา36)
(อาคาร
่อการจัดจําณหน
าย ของโรงเรี
ดทีมาบไผ
ตํา้นบลมาบไพ
จังหวั
นทบุซึรี ่งพบว่า ต้นกกกลมที่ปลูกใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
น้ําเสียระดับความลึก 0.15 เมตร
ระสิทวิธิเภชียาพในการลดปริ
มาณ BOD ได้มากกว่าร้อยละ 40 โดยต้นกกกลมมี
โดย จัมีกปรกฤษณ
รมงคล
อปากอิ
ประสิทธิภาพในการบําบักรอบแนวคิ
ดน้ําเสียดีดกการสื
ว่าต้่อนสารแบบปากต
แห้วทรงกระเที
ยมเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ในขณะที่ต้นพุทธรักษามีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย ส่งผลให้น้ําเสีย มีค่า TDS, Oil & Grease และ BOD
โดย บัลลังก สันทัด
ลดลงจากเดิม อีกทั้งน้ํามีการปรั
ค่า DO
่มขึ้น ส่งผลให้
คุณTSP
ภาพของน้
ําเสียมาประยุ
ดีขึ้น ซึก่งตสอดคล้
บปรุงเสเพินทางการขนส
งโดยใช
และ VRPTW
ใช กรณีศอึกงกั
ษา บผลการศึกษาของ ธรรมเรศ
และกรรณิการ์ (2538) บริที่ไษด้ัททXYZ
ํา การศึ
จํากัดก ษาการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย จากฟาร์ ม สุ ก รด้ ว ยพื ช น้ํ า ในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ได้ แ ก่ ผั ก ตบชวา
โดย วัวชมกั
รพลบพุวงศ
จันกทรษา และผักตบชวาร่วมกับกกกลม เป็นระยะเวลา 1 เดือน ผลการศึกษา
พุทธรักษา และกกกลม ผักตบชวาร่
ทธรั
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
ตโคมไฟ า BOD จากวันแรกของ
พบว่าพุทธรักษา และกกกลม มีประสิทธิภาพในการบํ
าบัดดพลาดในการตรวจนั
น้ําเสียจากฟาร์มบสิสุนกคราประเภทผลิ
โดยสามารถลดค่
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
การบําบัด พืชทุกชนิดมีประสิทโดยธิภถิาพในการลดค่
รนันท ทิวาราตรีาวปริ
ิทยมาณฟอสเฟตและของแข็งทั้งหมดสูงสุดใน 2 สัปดาห์แรกของการ
บําบัด นอกจากนี้พบว่าพฤติ
พืชกทุรรมการซื
กชนิดมี้อคและการตั
วามสามารถในการรั
นกรด-ด่
ดสินใจของผูซื้อที่มกีตษาระดั
อผลิตภัณบฑความเป็
จากตนกกของธุ
รกิจชุามงของน้
ชน ําเสียให้มี ค่าอยู่ ในช่ว ง
หวัดบจังานวิ
นทบุรจี ัยของจินดาวัลย์ และคณะ (2554) ที่ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของพุทธรักษาใน
7.7-8.5 อีกทั้งยังสอดคล้จัองงกั
โดย
รักษ
การบําบัดน้ําเสียชุมชนโดยระบบบึชวนพบ
งประดิเอีษ่ยวสานุ
ฐ์แบบการไหลใต้
ผิวดิน โดยพบว่า ความหนาแน่นในการปลูกพุทธรักษา
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
20 ต้น/ตารางเมตร สามารถบํ
าบัดน้ําเสียได้ดี ทําให้น้ําเสียมีค่า BOD ลดลงร้อยละ 90.67 ค่าปริมาณสารแขวนลอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลดลงร้อยละ 98.53 และค่าโดยTKN
แสงจิตลดลงร้
ต ไตแสงอยละ 98.88 โดยได้สรุปไว้ว่าต้นพุทธรักษาสามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
น้ําเสียชุมชน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
อุบลาน้ไมําพทีุม่ผ่านการบําบัดทางชีวภาพด้วยพืชทั้ง 2 ชนิดที่ระยะเวลาการบําบัด 60 วัน
นอกจากนี้เป็นที่น่าสัโดย
งเกตว่
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ลตอความต่งอและขั
งการซื้องสิเป็นคนาเวลานานประกอบกั
ในรานคาปลีก: กรณีศึกบษามีการเน่าเปื่อยและย่อยสลาย
มีค่า BOD สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะน้ําเสียที่อยู่ม่ใีผนสภาวะนิ
พีเฟรชมาร
ท ในกรุ
เทพมหานคร
ของรากพืชในน้ํา จึงเป็นราส่นวซีนกระตุ
้นให้
เกิดงการเพิ
่มจํานวนจุลินทรีย์ในน้ําเสียมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการ
โดย อัญชลี เยาวราช
ออกซิเจนของจุลินทรีย์ในน้
ยเพิ่มทางเศรษฐศาสตร
ขึ้นตามไปด้วขยองการทํ
อีกทั้งาเมืนาอิ่อปลู
กกกลมและต้
ทธรักษาในน้ําเปล่าเป็นระยะเวลา
การวิําเเสี
คราะห
นทรีกยต้ดน
วยวิ
ธปี ลูกขาวตนเดีน่ยพุวและ
นเพราะเมื
่อปลูกพืชในน้ํา พืชจะปลดปล่อย
60 วัน พบค่า TDS และ
& ยแGrease
เพิ่มขึม้นเกษตรกรรมธรรมชาติ
จากเดิม ทั้งนี้อาจเป็
การทําOil
นาอินทรี
บบดั้งเดิม ของกลุ
ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
สารอินทรีย์ ไอออน และแร่ธาตุในน้ํามากขึ้น ซึ่งอาจทําให้น้ําดังกล่าวมีค่า TDS และ Oil & Grease มากขึ้น
โดย โสภิตชตาพบว่
ประพฤทธิ
งษ
ในด้านการเจริญเติบโตของพื
า ต้นพกกกลม
และต้นพุทธรักษาสามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้ปลูกในน้ําเสีย
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เขตดุและมี
สติ กรุคง่าเทพมหานคร
จากร้านหมูกระทะ แต่อย่างไรก็ตามต้นพุทธรักษามีความทนทาน
การเจริญเติบโตที่ดีกว่าต้นกกกลม สังเกตได้
โดย ธันย ชัยทร
จากมีค่าน้ําหนักต้น ความยาวราก ความสูงต้น และความกว้างใบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเหมาะสมในการ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
นํามาใช้บําบัดน้ําเสียชุมชนได้
ดโดย
ีกว่าดวงรั
ต้นกกกลม
โดยสามารถนําต้นพุทธรักษามาประยุกต์ใช้ในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน
ตน สวัสดิ์มงคล
ได้ต่อไปในอนาคต
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รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ครบ 113 ป ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ
จัยก(ภาคบรรยาย)
หน
ผลการศึกษาชิ้นนี้ได้บทความวิ
ดําเนินการศึ
ษาสํ
าเร็จเรียายวับร้
อยได้ด้วยดี
ผู้วิจารํัยาไพพรรณี
ขอขอบพระคุ
นาา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีวภาพ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้กรณี
ให้คศึกวามอนุ
ษา บริษเัทคราะห์
NN&KYสถานที
จํากัด ่ อุปกรณ์ และสารเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
ศึกษาในครั้งนี้ ด้วยความดีและประโยชน์อันโดย
ใดเนื
กษาชิ้นจนีัย้ และนวั
ขอมอบแด่ตกรรม
บุพการี และผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านที่ให้
พิช่อญงจากการศึ
ณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
าแปรรูป างสรรค์งานชิ้นนี้ทั้งจาก
เพื่ด่อีให้ขักบับเคลื
นประเทศไทย
การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา และเป็นกําลังใจที
ผู้วิจัย่อเสมอมาจนทํ
าให้ผู้ว4.0”
ิจนางฟ
ัยสามารถสร้
นโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ความรู้และประสบการณ์จนสําเร็จลุลของโรงเรี
่วงไปได้ยดนบ้วายดี

โดย พศวัต สุขสบาย
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าแปรรู
ธันวาคม
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มสิริรําไพพรรณ
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าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
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เ
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The results from this study demonstrated that DNA barcoding is a powerful tool for identification of
fish species from food products that could not be identified using morphology. This DNA-based
method can be used to prevent fish species substitution on the commercial products.
Keywords : DNA barcoding, Cytochrome oxidase I gene, Species identification, Sushi
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ที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําจากเนื้อปลา ซึ่งอาจพบในลักษณะของการแทนที่เนื้อปลาราคา
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ในล็อคจอาสุยขสิภาพ
นคาประเภทช็
อคโกแลต
:
แพงด้วยปลาที่มีราคาถูกกว่า หรือการปลอมปนเนื
้อปลาชนิดที่เป็บนสิอันนคาตรายต่
เช่น การใช้
เนื้อปลาปั
กเป้า อาจทํา
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ให้ผู้บริโภคได้รับพิษ tetrodotoxin ซึ่งมีโดย
ผ“การพั
ลทํ
าให้เฒ
กิดนางานวิ
อาการชารอบริ
มฝีปาก ตกล้กรรม
ามเนื้ออ่อนแรง และอาจรุนแรงถึงขั้น
การพั
จัยและนวั
พิชญณี ตีรณากรณ
เสียชีวิตได้ (ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์แนวทางการศึ
, 2556) เพื
การกระทํ
ลัก่อษณะเช่
ือว่ําาพริเป็กเห็นการละเมิ
ดสิปทธิของผู้บริโภค และอาจทํา
กษาเพิ
อางทางการจั
ดจํานหนนีา้ถยน้
ดนางฟาแปรรู
่อขั่มบชเคลื
นประเทศไทย
4.0”
ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ ดังนั้นของโรงเรี
การตรวจพิ
สูจงน์น้ชํารนิอดนของเนื
งเนืง้น้อําสัรตอนว์อจัื่งนหวัๆดในผลิ
ยนบานโป
ตําบลโป้องปลา
น้ํารอนรวมถึ
อําเภอโป
จันทบุรตี ภัณฑ์อาหารจึงเป็น
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
สิ่งจําเป็นและมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ซูชิ (Sushi) หรือข้าวปั้นหน้
าปลาดิบ เป็นอาหารญี
่ปุ่นประเภทหนึ
่งที(่ได้รับ36)ความนิยมจากคนไทยเป็นลําดับต้นๆ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทยาลั
ยราชภัวฏรํยน้
าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดยลักษณะของอาหารประเภทนี้ประกอบด้โดยวยข้
วสุมหาวิ
กปรุ
จัการกฤษณ
วิงเชีรสด้
ยรมงคล ําส้มสายชู ปั้นเป็นก้อนพอดีคํา และมีอาหารทะเลชนิด
ต่างๆ มาวางไว้ด้านบน โดยปลาที่นกรอบแนวคิ
ิยมนํามาทํดการสื
าซูชิ่อได้
แก่ ปลาทูอนปากอิ
่าและปลาแซลมอน
ในปักัจบจุผลประกอบการ
บันอาหารประเภทนี้หาทาน
สารแบบปากต
เล็กทรอนิกส (eWOM)
ของธุรกิจนคาอาหารในลํ
ปลีกประเภทบริ
ได้ง่ายในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกและเป็
าดักบารโรงแรมในประเทศไทย
ต้นๆ ที่มีการตรวจพบว่ามีการแทนที่เนื้อปลาในผลิตภัณฑ์
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
(Lowenstein, Amato and Kolokotronis, 2009) เช่น มีการแทนที่เนื้อปลาทูน่าในผลิตภัณฑ์ซูชิ ด้วยเนื้อปลาชนิดอื่น
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ที่มีราคาถูกกว่า ได้แก่ ปลาหมอเทศบริษ(Oreochromis
mossambicus) (Wong and Hanner, 2008) ปลานิล
ัท XYZ จํากัด
(Mozambique tilapia) (ศูนย์ความเป็โดย
นเลิวัศชด้รพล
านเทคโนโลยี
วงศจันทร ชีวภาพเกษตร, 2552) และปลาอินทรีย์น้ําลึก escolar
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
(Lepidocybium flavorunneum)การปรั
(Lowenstein,
Amato
andดพลาดในการตรวจนั
Kolokotronis,บสิ2009)
ซึ่งปลาอิ
นทรีย์น้ําลึกชนิดนี้
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
พบว่ามีสารพิษ gempylotoxin ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินอาหาร (Vandamme et al., 2016) อย่างไรก็
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ตาม การตรวจสอบหรือระบุ ช นิดพฤติ
ของปลาในผลิ
ตภัณ ฑ์ดสิอนาหาร
ั กษณะทางสั
ฐานนัรกิ้นจเป็
นเรื่ องที่ ทํา ได้ยาก
กรรมการซื้อและการตั
ใจของผูโดยใช้
ซื้อที่มีตอลผลิ
ตภัณฑจากตนณ
กกของธุ
ชุมชน
จึงมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางพันธุกจัรรม
งหวัดซึจัน่งมีทบุเอกลั
รี กษณ์เฉพาะสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
โดย ชวนพบ
วสานุรักษ บว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับนํามาใช้ในการ
ดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcoding)
ได้รเอีับ่ยการยอมรั
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
จชุใมนส่
ชน วอํานของยี
เภอพระนครศรี
อยุธยา ออกซิ เ ดส วั น
บ นิดการเศรษฐกิ
ว คลีโอไทด์
นไซโตโครม
จํา แนกชนิ ด ของสิ่ง มี ชีวิต โดยในสัตว์จ ะใช้วิ ธีการศึก ษาลํ าหดัารจั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Cytochrome oxidase I; COI) ในไมโตคอนเดรี
ยลดีเอ็นเอ (Mitochondrial DNA) เนื่องจากพบว่า ลําดับนิวคลีโอไทด์
โดย แสงจิตต ไตแสง
ส่วนนี้มีความแตกต่างระหว่างสิ่งมีสรรพสามิ
ชีวิตต่าตงชนิ
ดกันมากกว่าสิ่งมีชีวิตภายในชนิดเดียวกัน (พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ และ
ใหมกับการบริโภคของคนไทย
อรุณรัตน์ ฉวีราช, 2554) ดีเอ็นเอบาร์
โดยโค้อุดบสามารถนํ
ล ไมพุม าไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายด้าน รวมถึงนํามาใช้ในการ
ตรวจสอบชนิดของเนื้อสัตว์ในผลิตภัการสื
ณฑ์่ออสารทางการตลาดที
าหารได้อย่างแม่่มนีผลต
ยําอความต
(ศูนย์คองการซื
วามเป็้อสินนเลิคาศในร
ด้านเทคโนโลยี
ชีวศภาพเกษตร,
2552)
านคาปลีก: กรณี
ึกษา
รานายซู
ซีพีเชฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
ในประเทศไทย มีการจําหน่
ิกันอย่ทางแพร่
หลาย รวมถึงในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่ามีซูชิวาง
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
จําหน่ายอยู่ทั่วไป ทั้งตามร้านค้าประเภทแผงลอยตามท้องตลาด ในห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารญี่ปุ่น ในการศึกษา
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะใช้ข้อมูการวิ
ลทางพั
นธุกรรมในส่วนของยีน COI หรือดีเอ็นเอบาร์โค้ด มาใช้ในการตรวจสอบชนิด
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ของปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซู
่มีวางจําหน่ายในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยผลที่ได้จากการศึกษา
จังหวัดชสุิ รทีินทร
สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความปลอดภั
ในอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพยงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําเสามเสน
ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะนําไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารในประเทศได้
ป็นอย่าเขตดุ
งดี สติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัส้อดิปลา
์มงคลโดยการตรวจสอบชนิดปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภท
เพื่อตรวจสอบการแทนที่หรือการปลอมปนเนื

ซูชิ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีดีเอ็นเอบาร์โค้ด

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย

เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อปลาจากผลิตภัณฑ์ซูชิ โดยซื้อจากร้านขายผลิตภัณฑ์ซูชิ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
จากการสํารวจพบมีขายอยู่ใน 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลจันทนิมิต ตําบลท่าช้าง และตําบลวัดใหม่ จํานวน 11 ร้าน ซึ่งเป็น
ร้านค้าประเภทร้านค้าแผงลอยในตลาด แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารญี่ปุ่น ในช่วงเดือน
มีนาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยซื้อซูชิหน้าปลาที่ระบุว่าเป็นซูชิแซลมอนและทูน่า ชนิดละ 3-4 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น
49 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) โดยแต่ละตัวอย่างแยกบรรจุในถุงพลาสติกทีส่ ะอาด ผนึกปากถุง และรักษาสภาพตัวอย่างโดย
การแช่น้ําแข็งระหว่างการเดินทางเพื่อนํากลับมาที่ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ

378

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เก็PROCEEDINGS
บตัวอย่างเนื้อเยื่อปลาใส่หลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ ขนาด 1.5 มิลลิลิตร (ml)
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
รักษาสภาพไว้ทบทความวิ
ี่อุณหภูมิ -20
ยสายวัจนกว่
าจะนําจไปสกั
เอ็นเอครบ 113 ป
เนื่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
พระนางเจดารํดีาไพพรรณี
จัย องศาเซลเซี
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ยา ครั้งที่ 8 มาณ 0.07 กรัม ด้วยชุดน้ํายาสําเร็จรูป
สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างปลาทั้ง 49 ตัวอย่าง โดยใช้เนื้อมศรีเยือ่อยุธปลาปริ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสิน(Favorgen,
คาในล็อคจาย สิTaiwan)
นคาประเภทช็
อคโกแลต
:
FavorPrep™ Tissue Genomic
DNA Extraction Kit
และดํ
าเนินการสกั
ดดีเอ็นเอตามคําแนะนํา
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ของผู้ผลิต จากนั้นตรวจสอบคุณ“การพั
ภาพดีเอ็ฒนนางานวิ
เอที่สกัดได้จโดยวิ
ธี 1% ตกรรม
อะกาโรสเจล อิเล็กโทรโฟรีซิส (Agarose gel
การพั
ัยและนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
electrophoresis) แนวทางการศึเพืกษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
นําดีเอ็นเอที่สของโรงเรี
กัดได้ไปเพิ
่
ม
ปริ
ม
าณดี
เ
อ็
น
เอในส่
ว
นของยี
น
ค รPCR
โดยมีปริมาตรทั้งหมด 50
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้COI
ํารอนด้จัวงยเทคนิ
หวัดจันทบุ
ี
ขสบาย 1.5 mM MgCl2, 0.5 μM forward และ reverse primers (FishF1
1x พศวั
Taqต สุbuffer,
ไมโครลิตร (μl) ประกอบด้วย โดย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ตามความต
งการของผูบริโภค(recombinant) (Fermentas,
วัภันณ
ที่ ฑ19เdNTPs,
ธันวาคม
2560ป
และ FishR1) (Ward et al., 2005), 0.2 ตmM
1U
Taq
DNA อPolymerase
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
l และมี
สภาวะการทํ
Germany) และดีเอ็นเอที่สกัดโดย
ได้ ปริ
มาตร
มหาวิ2-4
ทยาลัยμ
ราชภั
ฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุราี งานทั้งหมด 35 รอบ ดังนี้ อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส
จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
เป็นเวลา 30 วินาที, 45กรอบแนวคิ
องศาเซลเซี
ยส่อสารแบบปากต
เป็นเวลา 30อปากอิ
วินาที
องศาเซลเซี
ยส เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นทําผลิตผล
ดการสื
เล็กและ
ทรอนิก72
ส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ของ PCR ที่ได้ให้บริสุทธิของธุ
์ โดยใช้
ยาสําเร็จกรูารโรงแรมในประเทศไทย
ป GenepHlow™ Gel/PCR kit (Geneaid, Taiwan) แล้วส่งไปหาลําดับ
รกิจคชาุดปลีน้กําประเภทบริ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
นิวคลีโอไทด์ที่บริษัท Macrogen ประเทศเกาหลีใต้
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ด
ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานทีบริ่เษก็ัทบตัXYZ
วโดยอย่จํวัาาชกังรพล
ชนิวงศ
ดของซู
ชิ และรหัสตัวอย่าง
จันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
สถานที่เก็ยานยนต
บตัวอย่กรณี
าง ศึกษา : บริษัท XYZ จํากัดชนิดของซูชิ
รหัสตัวอย่าง
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า A
ทูน่า
TU_JM_RO_36, 55, 56, 57
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อทีแซลมอน
่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุ
รกิจชุมชน
SAL_JM_RO_04,
05, 77, 78
จังหวัดจันทบุรี
ร้านอาหารญี่ปุ่น ห้างสรรพสิโดย
นค้ชวนพบ
า A เอี่ยวสานุรักษ แซลมอน
SAL_JM_OI_01, 02, 03
ร้านอาหารญี่ปุ่น ห้างสรรพสิ
นค้า B นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
แซลมอน
SAL_JM_BC_82,
83, 84
การศึกษาบทบาทผู
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ร้านขายซูชิ ห้างสรรพสินค้า C
แซลมอน
SAL_WM_LT_19, 20, 21
โดย แสงจิตต ไตแสง
ร้านอาหารญี่ปุ่น D
ทูน่า
TU_JM_MR_01, 02, 03
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
แซลมอน
SAL_JM_MR_01, 02, 03
โดย อุบล ไมพุม
ร้านอาหารญี่ปุ่น E การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีกTU
_TS_TYB_01,
02, 03
: กรณี
ศึกษา
ทูน่า
TU _TS_TYJ_01, 02, 03
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
แซลมอน
SAL _TS_TY_01, 02, 03
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
ด

ว

ยวิ
ธ
ป
ี
ลู
ก
ข
า
วต
น
เดี่ยวและ
ร้านขายซูชิ ตลาดจตุจักร
แซลมอน
SAL_JM_JJ_01,
02, 03, 85
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ร้านขายซูชิ ตลาดน้ําจัพุงหวัดสุรินทร
แซลมอน
SAL_JM_NP_16, 17, 18
ร้านขายซูชิ ตลาดเจริญสุข โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ แซลมอน
SAL_TC_JRS_22, 23, 24
กลยุยทาธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ร้านขายซูชิ ตลาดเขาไร่
แซลมอน
SAL_TC_KRY_99, 103, 104, 105
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
ร้านขายซูชิ ตลาดพึ่งจิตร
แซลมอน
SAL_TC_PJ_100, 101, 102

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ดวงรัาตดันบสวันิสวดิคลี
์มงคล
ตรวจสอบความถูกต้โดย
องของลํ
โอไทด์ของแต่ละตัวอย่าง โดยตรวจสอบลักษณะของกราฟโครมาโทแกรม

(Chromatogram) ด้วยโปรแกรม MEGA v.6.0 (Tamura et al., 2013) ระบุชนิดปลาโดยนําลําดับนิวคลีโอไทด์ในส่วน
ของยีน COI ของแต่ละตัวอย่างไปเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับลําดับนิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในฐานข้อมูล
พันธุกรรมสากล GenBank โดยใช้โปรแกรม Blastn (Nucleotide Basic Local Alignment Search Tool) และ
ฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ด BOLD (Barcode of Life Data Systems)

ผลการวิจัย

จากการนําดีเอ็นเอของตัวอย่างปลาจากผลิตภัณฑ์ซูชิ จํานวน 49 ตัวอย่าง มาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของ
ยีน COI ด้วยปฏิกิริยา PCR พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ในทุกตัวอย่าง และเมื่อตรวจสอบลําดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้
พบว่าแต่ละตัวอย่างมีความยาวของลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ต่าง ๆ กัน โดยมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 662 คู่เบส
และอยู่ในช่วง 615-681 คู่เบส (ตารางที่ 2)

379

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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..............................................................................................................................................................................................................................................
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

ผลจากการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของลําดับPROCEEDINGS
นิวคลีโอไทด์ทางด้านปลาย 5′ ของยีน COI ของตัวอย่างชิ้น

งจากการประชุ
บชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื้อปลาจากผลิตภัณฑ์ซูชิจบทความวิ
ํานวน 49 ตัจวัยอย่(ภาคบรรยาย)
าเนืงรายงานสื
บสิบเนื่งมี่องจาก
ชายวัีวการประชุ
ิตนพระราชสมภพสมเด็
ต่าง มๆวิชาการระดั
ในฐานข้
อมูารําลไพพรรณี
พันธุครบ
กรรมสากล
GenBank และ BOLD
่อกั
งในวโรกาสคล
จพระนางเจ
113 ป
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
พบว่าได้ผลการระบุชนิดปลาในทุก ๆ ตัวอย่าง โดยมีความสอดคล้องกันทั้ง 2 ฐานข้อมูล และมีค่าความคล้ายคลึงทาง
สินคาในล็อคจ
าย สิBOLD
นคาประเภทช็
อคโกแลต
พันธุกรรม (% Max identities) เท่าการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
กับ 100% ทั้งในฐานข้อมูล บGenBank
และ
จํานวน
29 ตัว: อย่าง และอีก 20
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ตัวอย่าง มีค่าความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมจากการเปรี
บเทียบเท่จากััยบและนวั
99% ในฐานข้
“การพั
การพัฒยนางานวิ
ตกรรมอมูล GenBank และ 100% ใน
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ฐานข้อมูล BOLD (ตารางที่ 2) ในกรณี
ที่ค่าความคล้
ง่อทางพั
กรรมเท่
99%าแปรรู
พบว่
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจํนาธุหน
ายน้ําพริากกัเห็บ4.0”
ดนางฟ
ป าความแตกต่างของลําดับ
เพืกษาเพิ
่อขั่มบาชยคลึ
เคลื
นประเทศไทย
นิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างกับลําดับนิของโรงเรี
วคลีโอไทด์
นการกลายพั
ธุ์แดบบการแทนที
่นิวคลีโอไทด์
ยนบใานฐานข้
นโปงน้ํารออมูน ลตําGenBank
บลโปงน้ํารอน เป็
อําเภอโป
งน้ํารอน จันงหวั
จันทบุรี
โดย พศวัต สุขผลการตรวจสอบชนิ
สบาย
(Base substitution) ชนิดทรานซิชัน (Transition)
ดของปลาสามารถระบุชนิดปลาได้ 5 ชนิด คือ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
เ
ห็
ด
นางฟ
า
แปรรู
ป ตามความตmykiss)
องการของผูปลาแซลมอนแอตแลนติ
บริโภค
วั
น
ที
่
19
20
ธั
น
วาคม
2560
ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ปลาแซลมอนเทราต์
(Oncorhynchus
ก
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏน
รํา่าไพพรรณี
งหวัดจันทบุรี
(Salmo salar) ปลาโอดํา(Thunnus tonggol)
และปลาทู
ตาโต จั(Thunnus
obesus) โดยปลาทูน่าครีบเหลือง
โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล
เปอร์กมสาร์(eWOM)
เก็ตในห้กับาผลประกอบการ
งสรรพสินค้า A (4 ตัวอย่าง)
(T. albacares) พบ 7 ตัวอย่าง ซึ่งมาจากผลิ
ภัณฑ์่อสารแบบปากต
ซูชิทูน่าจากแผนกซุ
กรอบแนวคิตดการสื
อปากอิเล็ปกทรอนิ
กิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
และร้านอาหารญี่ปุ่น D (3 ตัวอย่ของธุ
าง) รปลาแซลมอนเทราต์
(O. mykiss) พบ 20 ตัวอย่าง โดยมาจากผลิตภัณฑ์ซูชิ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
แซลมอนจากแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า A (2 ตัวอย่าง) ร้านอาหารญี่ปุ่น ในห้างสรรพสินค้า A (3 ตัวอย่าง)
เสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้า การปรั
B (3บปรุ
ตัวงอย่
าง) ร้านขายซูชิในห้างสรรพสินค้า C (3 ตัวอย่าง) ร้านขายซูชิในตลาด
บริษัท XYZ จํากัด
จตุจักร (3 ตัวอย่าง) ร้านขายซูชิในตลาดน้โดย
ําพุ วั(3ชรพล
ตัวอย่
และร้านขายซูชิในตลาดเจริญสุข (3 ตัวอย่าง) ปลาแซลมอน
วงศาจง)ันทร
แอตแลนติก (S. salar) พบ 16 ตัวอย่การปรั
าง ซึบ่งปรุมาจากผลิ
ตภัณ่อฑ์ลดความผิ
ซูชิแซลมอนจากแผนกซุ
มาร์เก็ตในห้
างสรรพสินค้า A
งกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนัปบสิเปอร์
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
(2 ตัวอย่าง) ร้านอาหารญี่ปุ่น D (3 ตัวอย่าง) ร้านอาหารญี่ปุ่น E (3 ตัวอย่าง) ร้านขายซูชิในตลาดจตุจักร (1 ตัวอย่าง)
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ร้านขายซูชิในตลาดเขาไร่ยา (4 ตัวอย่าง) และร้
านขายซูชิในตลาดพึ่งจิตร (3 ตัวอย่าง) ปลาโอดํา (T. tonggol) และปลา
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ทูน่าตาโต (T. obesus) พบอย่างละจั3งหวัตัดวจัอย่นทบุ
างรีโดยเป็นผลิตภัณฑ์ซูชิทูน่าจากร้านอาหารญี่ปุ่น E

โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ

ตารางที่ 2 ความยาวลําดับนิวคลีโอไทด์
น COIนและผลการเปรี
ยบเทียบลํจาชุดัมชน
บนิอํวาคลี
โอไทด์ของยี
การศึขกองยี
ษาบทบาทผู
ําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
เภอพระนครศรี
อยุนธยาCOI ของตัวอย่าง
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ปลาจากผลิตภัณฑ์ซูชิ จํานวน 49 ตัวอย่าง กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในฐานข้อมูลพันธุกรรมสากล GenBank และ
โดย แสงจิตต ไตแสง
BOLD

รหัสตัวอย่าง

TU_JM_RO_36
TU_JM_RO_55

สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
ผลการเปรี
บเทียอบลํ
าดับ้อสินินวคคลี
โอไทด์
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอยความต
งการซื
า ในร
านคาปลีGenBank
ก: กรณีศึกษาและ BOLD
ความยาว
Max ท ในกรุงเทพมหานคร
ลําดับ ราน ซีพีเฟรชมาร
โดย
อัญชลี เยาวราช
Max
นิวคลีโอไทด์การวิIdentities
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรี
ธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
Identities
ชื่อยวิดทวยวิยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
ของยีน COIการทํGenBank
านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
BOLD
ดสุรินทร
(คู่เบส) จังหวั(Accession
No.)โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
โดย
678 กลยุทธก100%
100%
Thunnus
ปลาทูน่าครีบเหลือง
ารตลาดคาปลีกของชุ
มชนทาน้ําสามเสน
เขตดุสติ albacares
กรุงเทพมหานคร
(KF528374)
โดย ธันย ชัยทร

678 การวิเคราะห
100%
100% นทําสวนสละ
Thunnus
ทางการเงินของการลงทุ
ในจังหวัalbacares
ดจันทบุรี

ปลาทูน่าครีบเหลือง

TU_JM_RO_56

670

TU_JM_RO_57

675

SAL_JM_RO_04

673

SAL_JM_RO_05

665

SAL_JM_RO_77

641

(KF528374)
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

100%

100%

Thunnus albacares

ปลาทูน่าครีบเหลือง

100%

100%

Thunnus albacares

ปลาทูน่าครีบเหลือง

100%

100%

Oncorhynchus mykiss

ปลาแซลมอนเทราต์

100%

100%

Oncorhynchus mykiss

ปลาแซลมอนเทราต์

99%

100%

Salmo salar

ปลาแซลมอนแอตแลนติก

(KF528374)
(KF528374)
(KX781867)
(KX781867)
(KX781943)
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
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การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ผลการเปรี
ย
บเที
ย
บลํ
า
ดั
บ
นิ
ว
คลี
โ
อไทด์
GenBank
และ
BOLD
ความยาว
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
Max จํากัด
ลํกรณี
าดัศบึกษา บริษัท NN&KY
“การพั
การพั
ฒนางานวิจMax
ัยและนวัตกรรม
รหัสตัวอย่าง
นิวคลีโอไทด์
โดย พิชIdentities
ญณี ตีรณากรณ
Identities
ชื่อาวิแปรรู
ทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
ป
่อGenBank
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของยี
น COI เพืกษาเพิ
งน้ํารอน ตําบลโปงBOLD
น้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
(Accession
(คูของโรงเรี
่เบส) ยนบานโป

TU _JM_MR_03

โดย พศวัต สุNo.)
ขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค
ธั100%
นวาคม
2560ป ตามความตSalmo
680
99%
salar
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
า(KX781943)
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
669 ดการสื่อ100%
100%
mykiss
กรอบแนวคิ
สารแบบปากตอปากอิ
เล็กทรอนิกสOncorhynchus
(eWOM) กับผลประกอบการ
(DQ288270)
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
สันทัด
671 โดย บัลลังก100%
100%
Oncorhynchus mykiss
การปรับปรุงเสนทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุกตใช กรณีศึกษา
(DQ288270)
บริ673
ษัท XYZ จํากัด 100%
100%
Oncorhynchus mykiss
โดย วัชรพล
วงศจันทร
(DQ288270)
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
616 กรณีศึกษา100%
Oncorhynchus mykiss
ยานยนต
: บริษัท XYZ จํา100%
กัด
โดย ถิรนั(KX781852)
นท ทิวาราตรีวิทย
616
100%ดสินใจของผู100%
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ซื้อที่มีตอผลิตภัOncorhynchus
ณฑจากตนกกของธุรกิmykiss
จชุมชน
จังหวัดจันทบุรี (KX781852)
เอี่ยวสานุรักษ 100%
615 โดย ชวนพบ100%
Oncorhynchus mykiss
การศึกษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
(KX781852) หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
667 โดย แสงจิต100%
100%
Oncorhynchus mykiss
ต ไตแสง
สรรพสามิตใหมก(HQ339969)
ับการบริโภคของคนไทย
667 โดย อุบล ไม100%
100%
Oncorhynchus mykiss
พุม
(HQ339969)
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
Oncorhynchus mykiss
ร668
าน ซีพีเฟรชมารท 100%
ในกรุงเทพมหานคร100%
โดย อัญ(HQ339969)
ชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิThunnus
ธปี ลูกขาวตนalbacares
เดี่ยวและ
662
100% ของการทํ100%
การทํานาอินทรีย(KF528374)
แบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
681 โดย โสภิตตา99%
Thunnus albacares
ประพฤทธิพงษ100%
(KF528374)
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
678 โดย ธันย ชัย99%
100%
Thunnus albacares
ทร

SAL_JM_MR_01

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
673 โดย ดวงรัต100%
Salmo salar
น สวัสดิ์มงคล 100%

SAL_JM_RO_78
SAL _JM_OI_01
SAL _JM_OI_02
SAL _JM_OI_03
SAL_JM_BC_82
SAL_JM_BC_83
SAL_JM_BC_84
SAL_WM_LT_19
SAL_WM_LT_20
SAL_WM_LT_21
TU_JM_MR_01
TU_JM_MR_02

(KF528374)

SAL _JM_MR_02

670

SAL _JM_MR_03

669

TU _TS_TYB_01

651

TU _TS_TYB_02

651

TU _TS_TYB_03

651

(KF792729)

ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ปลาแซลมอนเทราต์
ปลาแซลมอนเทราต์
ปลาแซลมอนเทราต์
ปลาแซลมอนเทราต์
ปลาแซลมอนเทราต์
ปลาแซลมอนเทราต์
ปลาแซลมอนเทราต์
ปลาแซลมอนเทราต์
ปลาแซลมอนเทราต์
ปลาทูน่าครีบเหลือง
ปลาทูน่าครีบเหลือง
ปลาทูน่าครีบเหลือง
ปลาแซลมอนแอตแลนติก

100%

100%

Salmo salar

ปลาแซลมอนแอตแลนติก

100%

100%

Salmo salar

ปลาแซลมอนแอตแลนติก

100%

100%

Thunnus tonggol

ปลาโอดํา

100%

100%

Thunnus tonggol

ปลาโอดํา

100%

100%

Thunnus tonggol

ปลาโอดํา

(KF792729)
(KF792729)
(HQ425780)
(HQ425780)
(HQ425780)
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

รหัสตัวอย่าง

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
มวิชาการระดัยบบเที
ชาติ มหาวิ
ทยาลั
มศรีอโยุอไทด์
ธยา ครั้งทีGenBank
่8
ผลการเปรี
ยบลํ
ายดัราชภั
บนิฏวกลุคลี
และ BOLD
ความยาว
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
Max
ลําดับ การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
กรณีIdentities
ศึกษา บริษัท NN&KYMax
จํากัด
“การพั
การพัฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม
นิวคลีโอไทด์
โดย พิชญณี Identities
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
GenBank
ของยีน COI แนวทางการศึเพืกษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
(Accession
ยนบานโปงน้ํารBOLD
อน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
(คู่เบส) ของโรงเรี

TU _TS_TYJ_01

660

TU _TS_TYJ_02

673

TU _TS_TYJ_03

673

SAL _TS_TY_01

668

SAL _TS_TY_02

671

SAL _TS_TY_03

673

SAL_JM_JJ_01

669

SAL_JM_JJ_02

672

SAL_JM_JJ_03

615

SAL_JM_JJ_85

617

SAL_JM_NP_16

675

SAL_JM_NP_17

671

SAL_JM_NP_18

676

SAL_TC_JRS_22

667

SAL_TC_JRS_23

668

SAL_TC_JRS_24

642

SAL_TC_KRY_99

661

SAL_TC_KRY_103

665

SAL_TC_KRY_104

676

No.)
โดย พศวัต สุขสบาย

แนวทางในการพั
าแปรรู
องการของผูบริโภค ปลาทูน่าตาโต
99% ฒนาผลิต100%
Thunnus
obesus
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อ(JN086152)
การจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ 100%
วิเชียรมงคล
99%
Thunnus obesus
ปลาทูน่าตาโต
กรอบแนวคิ
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
(JN086152)
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
99%
Thunnus obesus
ปลาทูน่าตาโต
โดย บัลลังก สัน100%
ทัด
(JN086152)
การปรั
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
100%
Salmo salar
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
บริษัท100%
XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
(KF792729)
การปรั99%
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
100%
Salmo salar
ปลาแซลมอนแอตแลนติ
ก
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
(KF792729)
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
100%
100%
ก
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอSalmo
ผลิตภัณฑsalar
จากตนกกของธุรกิปลาแซลมอนแอตแลนติ
จชุมชน
(KF792729)
จังหวั
ดจันทบุรี
99%
ปลาแซลมอนเทราต์
โดย ชวนพบ เอี100%
่ยวสานุรักษ Oncorhynchus mykiss
การศึ
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
(KX781867)
จังหวัด99%
พระนครศรีอยุธยา100%
Oncorhynchus mykiss
ปลาแซลมอนเทราต์
โดย
แสงจิ
ต
ต
ไต
แ
สง
(KX781867)
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
99%
100%
Oncorhynchus mykiss
ปลาแซลมอนเทราต์
โดย อุบล ไมพุม
(KX781867)
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
Salmo salar
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ราน ซี100%
พีเฟรชมารท ในกรุ100%
งเทพมหานคร
(KX781943)
โดย อัญชลี เยาวราช
99%ทางเศรษฐศาสตร
100%ของการทํOncorhynchus
การวิเคราะห
านาอินทรียดวยวิธปี ลูกmykiss
ขาวตนเดี่ยวและ ปลาแซลมอนเทราต์
การทํ
านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
(KX781867)
จังหวัด99%
สุรินทร
100%
Oncorhynchus mykiss
ปลาแซลมอนเทราต์
โดย
โสภิ
ต
ตา
ประพฤทธิ
พ
งษ
(KX781867)
กลยุทธ99%
การตลาดคาปลีกของชุ
มชนทาน้ําOncorhynchus
สามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
100%
mykiss
ปลาแซลมอนเทราต์
โดย ธันย ชัยทร

(KX781867)

การวิเคราะห
ของการลงทุนทํOncorhynchus
าสวนสละ ในจังหวัดจันmykiss
ทบุรี
99%ทางการเงิน100%
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

(KX781852)

ปลาแซลมอนเทราต์

100%

100%

Oncorhynchus mykiss

ปลาแซลมอนเทราต์

99%

100%

Oncorhynchus mykiss

ปลาแซลมอนเทราต์

100%

100%

Salmo salar

ปลาแซลมอนแอตแลนติก

100%

100%

Salmo salar

ปลาแซลมอนแอตแลนติก

99%

100%

Salmo salar

ปลาแซลมอนแอตแลนติก

(KX781852)
(KX781852)
(KX781943)
(KX781943)
(KX781943)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติผลการเปรี
มหาวิทยาลัยราชภั
กลุมศรียอบลํ
ยุธยาาครั
ยฏบเที
ดั้งบที่ นิ8 วคลีโอไทด์ GenBank และ BOLD
ความยาว
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
Max บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ลําดับ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY
จํากัด
Max ตกรรม
Identities
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
รหัสตัวอย่าง
นิวคลีโโดย
อไทด์
พิชญณี ตีรณากรณ
Identities
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
ของยีน COI
แนวทางการศึ
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่ม(Accession
บGenBank
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารBOLD
อน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
(คู่เบส)

No.)
โดย พศวัต สุขสบาย
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
า100%
แปรรู
ริโภค
SAL_TC_KRY_105 แนวทางในการพั
661 ฒนาผลิ100%
Salmoบsalar
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผู
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
(KX781943)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิเชียรมงคล 100%
SAL_TC_PJ_100
679
99%
Salmo salar
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
(KX781943) อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
SAL_TC_PJ_101
643โดย บัลลังก สัน99%
100%
Salmo salar
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ทัด
(KX781943)
การปรับปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
SAL_TC_PJ_102 บริษัท635
99%
100%
Salmo salar
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
XYZ จํากัด
โดย วัชรพล(KX781943)
วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
สรุปและอภิปรายผล โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
การศึกษาการตรวจสอบชนิ
ดของปลาจากผลิ
ชิทรกิี่มจีวชุางจํ
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผูซื้อตทีภั่มณ
ีตอฑ์ผลิอตาหารประเภทซู
ภัณฑจากตนกกของธุ
มชน าหน่ายในพื้นที่อําเภอเมือง
รี ข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมดี เ อ็ น เอบาร์ โ ค้ ด ซึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด์
จัง หวั ด จั น ทบุ รี ในครั้ งจันีงหวั
้ ได้ดจัเนลืทบุ
อกใช้
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ในส่วนของยีน COI
ในไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ (Mitochondrial
DNA)
ซึ่งยีนนี้มีข้อได้เปรียบกว่ายี น
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ใน ไมโตคอนเดรียลดีเอ็จันงหวั
เอยีดพระนครศรี
นอื่น ๆ ในการนํ
อยุธยา ามาใช้เป็นข้อมูลจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต คือ ยีน COI มีความแปรผันต่ํา
หรืออาจไม่มีความแตกต่างกันโดย
เลยในสิ
ีวิตแสง
ชนิดเดียวกัน แต่พบว่ามีความแปรผันสูงในสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน นอกจากนี้
แสงจิ่งตมีตชไต
ยีนดังกล่าวยังมีบริเวณอนุ
รักษ์ ต(Conserved
region) สําหรับใช้ในการออกแบบไพรเมอร์ (Primer) ที่เป็น Universal
สรรพสามิ
ใหมกับการบริโภคของคนไทย
อุบล ไมทพี่ใชุ้ม เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของยีน COI คือ ไพรเมอร์ FishF1 และ FishR1
primer ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ โดย
ไพรเมอร์
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
ในรานควานของยี
ปลีก: กรณี
ึกษา ขนาดประมาณ 700 คู่เบส
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Ward และคณะ (2005) ในการเพิ
่มปริองการซื
มาณดี้อสิเนอ็คนาเอในส่
น ศCOI
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อจําแนกชนิดปลาทะเลกว่
าโดย200
ชนิดในประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า
อัญชลี เยาวราช
ไพรเมอร์คู่นี้สามารถนําการวิ
มาใช้เคราะห
เป็น Universal
primer
าหรันบทรีใช้ยดใวนการตรวจสอบชนิ
ดของปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารได้
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทําสํนาอิ
ยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เป็ น อย่า งดี สอดคล้ อ งกั
บ การศึ
อ นหน้
นี้ ที่ ใช้มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ไ พรเมอร์ FishF1ตํและ
FishR1
ในการตรวจสอบชนิ ด ปลาจาก
การทํ
านาอินกทรีษาก่
ยแบบดั
้งเดิม าของกลุ
าบลทมอ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ซูชิ (Faisal, Azizah and Darlina, 2012; Vandamme et al., 2016) ผลิตภัณฑ์ปลารมควัน
โดย โสภิตเป็ตานต้ประพฤทธิ
พงษMcveagh and Steinke, 2008) เนื้อปลาแซลมอนสดและรมควัน
เช่น ปลาไหล ปลาทูน่า และปลาโฮกิ
น (Smith,
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
(Keskin and Atar, 2011; Erica,
2012) ผลิตภัณฑ์อาหารอิตาลีชื่อ Palombo ที่ทําจากเนื้อปลาฉลาม (Barbuto et al.,
โดย ธันย ชัยทร

2010) เป็นต้น
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ผลการวิเคราะห์ลําดัโดย
บนิวดวงรั
คลีโตอไทด์
วนของยีน COI ของตัวอย่างชิ้นเนื้อปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารซูชิจํานวน
น สวัสใดินส่
์มงคล
49 ตัวอย่าง โดยการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างชิ้นเนื้อปลากับข้อมูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ใน
ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมสากล GenBank และ BOLD พบว่าสามารถจําแนกชนิดตัวอย่างชิ้นเนื้อปลาจากผลิตภัณฑ์ซูชิได้
ทั้งหมด 5 ชนิด คือ ปลาแซลมอนแอตแลนติก (Salmo salar) ปลาแซลมอนเทราต์หรือปลาเรนโบว์เทราต์
(Oncorhynchus mykiss) ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ปลาโอดํา (Thunnus tonggol) และปลาทูน่า
ตาโต (T. obesus) โดยพบว่ามีค่าความคล้ายคลึงทางพันธุกรรม (Max Identities) อยู่ในช่วง 99% - 100% ซึ่งเป็นค่าที่
สูงและยอมรับได้ในการนํามาใช้ระบุชนิดของสัตว์ (ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, 2556) ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทซูชิที่รวบรวมได้ จากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากร้านขายซูชิทั้งในตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารญี่ปุ่น
จํานวน 11 ร้านในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่พบการแทนที่หรือการปลอมปนของเนื้อปลาชนิดอื่นที่ไม่ตรงกับที่
ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์หรือตามคําโฆษณาของผู้ขาย โดยตัวอย่างปลาจากซูชิแซลมอนระบุได้เป็นปลาแซลมอนแอตแลนติก
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จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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การผลิตเอทานอลด้วยยีสต์ทนแรงดันออสโมติ
กที่คัดแยกจากผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย by
(ภาคบรรยาย)
Ethanol Production
Osmotolerant Yeast Isolated from Fruits หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
in ChanthaburiบสิProvince
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ปรัชญา เฉลียวฉลาด,“การพั
วิการพั
ญญู ภักฒดีนางานวิ
, เจนจิรา เนตรแสงศรี
ริวิมล ลาดโฮม
จัยและนวัและศิ
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
บทคัดย่อ
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
่ อมหาวิ
คั ดทยาลั
แยกและคั
โดย จัเกพืรกฤษณ
วิเชียรมงคล ด เลื อ กยี ส ต์ ท นแรงดั น ออสโมติ ก ซึ่ ง สามารถ
ผลิตเอทานอลได้จากสับปะรด มะละกอ
และกล้
วยหอม
พบว่าสามารถคั
แยกยีกสสต์(eWOM)
ได้ทั้งหมด
28 ไอโซเลท เมื่อนํายีสต์
กรอบแนวคิ
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็ดกทรอนิ
กับผลประกอบการ
คาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ที่คัดแยกได้มาทําการคัดเลือกหายีสของธุ
ต์ที่มรีคกิจวามสามารถในการทนแรงดั
นออสโมติก พบว่า ยีสต์จํานวน 6 ไอโซเลท ได้แก่
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ไอโซเลท Pi-09, Pi-11, Pa-01, Pa-04, Ba-01 และ Ba-07สามารถหมักให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอาหารที่มีกลูโคส
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก ได้สูงที่สการปรั
ุด จากนั
้นยีสต์ไอไซเลทเหล่านี้ถูกนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการหมักเอทานอลใน
บริษัท XYZ จํากัด
อาหารที่มีกลูโคส 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนั
ไอโซเลท
โดยกวัพบว่
ชรพลา วงศ
จันทร Ba-01 สามารถผลิตปริมาณเอทานอลได้สูงที่สุดเท่ากับ
53.72 กรัมต่อลิตร ที่เวลาการหมัก การปรั
24 ชั่วบโมง
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
ศึกษา
: บริษตัทเอทานอล
XYZ จํากัด
คําสําคัญ : ยีสต์ทนแรงดันออสโมติก, การคักกรณี
แยก,
การผลิ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
Abstract
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
The aims of this research
was conducted
toดการเศรษฐกิ
isolate จand
osmotolerant
yeast for
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริหารจั
ชุมชน screen
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ethanol production from pineapple, papaya and banana. It was found that twenty-eight isolates were
โดย แสงจิตต ไตแสง
obtained from fruit samples. All of them
were screened for osmotolerant yeast. The results revealed
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
that six isolates namely Pi-09, Pi-11,โดยPa-01,Pa-04,
Ba-01 and Ba-07 were able to ferment and showed
อุบล ไมพุม
the strongest the positive to การสื
carbon
dioxide gas
(w/v)
glucose
medium.
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตproduction
อความตองการซืin้อสิน2%
คา ในร
านคาปลี
ก: กรณีศึกculture
ษา
These isolates were further tested
for their
ราน ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุefficiency
งเทพมหานครto produce the ethanol fermentation using
โดย อัญชลีcontaining
เยาวราช 15% (w/v) glucose. Ba-01 showed the highest
carbon fermentation broth test medium
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ethanol production was 53.72 g/L after fermentationของการทํ
24 hours.
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
Keywords : Osmotolerant yeast,
Isolation, Ethanol production
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
บทนํา
โดย ธันย ชัยทร

ปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนน้
นเชื้อเพลิ
งในหลายประเทศทั
่วโลก
่องจากแหล่
งผลิตมีจํานวนจํากัด
การวิเคราะหําทมัางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจั
งหวัดจัเนืนทบุ
รี
จึงไม่สามารถผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงได้เพียงพอกั
บความต้
(สํานักงาน
โดย ดวงรั
ตน สวัสดิอ์มงการที
งคล ่ สู ง ขึ้ น ตามความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2542) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํามาใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้น้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นปิโตรเลียม
ชนิดหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถผลิตขึ้นใหม่ทดแทนได้ (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ, 2543) นอกจากนี้ทั่วโลกยังประสบกับปัญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงและผันผวนอยู่ตลอดเวลา และ
มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น ทําให้มีความพยายามในการค้นหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน โดยเอทานอลเป็นหนึ่งใน
พลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจในการศึกษาอย่างแพร่หลายในการนําเอทานอลมาเป็นส่วนผสมในน้ํามันเชื้อเพลิง
เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด สามารถผลิตได้ในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น
สามารถลดการนํ า เข้ า ปริ ม าณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ใช้ ใ นประเทศ และช่ ว ยลดมลภาวะทางสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อี ก ด้ ว ย
(Puligundla et al., 2011) สําหรับประเทศไทยมีการผลิตเอทานอลเป็นพลังงานทดแทนเช่นกัน โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้
ในการผลิตเอทานอลเป็นผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง
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กากน้ําตาล มันฝรั่ง และข้าวฟ่าง เป็นต้น ซึ่งPROCEEDINGS
วัสดุดิบเหล่านี้ถูกนํามาผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการทางชีวภาพ คือ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ใช้กระบวนการหมั
ก (Fermentation)
ด้วยยีายวัสนต์พระราชสมภพสมเด็
(Yeast) ซึจ่งพระนางเจ
ยีสต์จารํะเปลี
นวั113
ตถุปดิบ (Substrate) เป็นคาร์บหน
อนไดออกไซด์
เนื่องในวโรกาสคล
าไพพรรณี่ยครบ
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
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และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
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ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
และเอทานอล
คาในล็อคจเป็
ายนสิยีนสคต์าประเภทช็
อคโกแลต
: เวณที่มีความเข้มข้นของ
ยีสต์ทนแรงดันการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ออสโมติก (Osmotolerant บสินyeast)
ที่สามารถเจริ
ญในบริ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
สารละลายสูง เช่น เจริญในสิ่งแวดล้
อมทีฒ่มนางานวิ
ีเกลือความเข้
ข้นสูง เช่ตนกรรม
น้ํากร่อย น้ําเค็ม หรือเจริญในอาหารที่มีเกลือ
“การพั
การพั
จัยมและนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
เป็นองค์ประกอบ เช่น ผักแนวทางการศึ
ดอกเค็มเพื
ซีกอษาเพิ
้ยว่อเป็นประเทศไทย
นต้ดจํนาหน
นอกจากนี
้ยัง4.0”
่มีน้ําตาลความเข้มข้นสูงถึง
องทางการจั
ายน้ําพริกเห็
ดสามารถพบในอาหารที
นางฟาแปรรูป
่อิ้ว ขัเต้่มบาชเจีเคลื
40 - 70 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรี
เช่น น้ํายผึนบ้งาน้นโป
ําผลไม้
น แยม
สหวาน
งน้ํารอเนข้มตํข้าบลโป
งน้ํารผลไม้
อน อํารเภอโป
งน้ํารและน้
อน จังําหวัเชืด่อจันมทบุเป็รนี ต้น (ศศิธร และคณะ, 2544)
ต สุขสบายญในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณของเอทานอล และกรดอะซิติกเข้มข้มสูง
นอกจากนี้ยังมียีสต์หลายสายพัโดย
นธุ์ทพศวั
ี่สามารถเจริ
แนวทางในการพั
ฒ
ตตวัภัิขนณทีองยี
ด20ต์นางฟ
องการของผูอบงสามารถใช้
ริโภค
่ ฑ19เห็-ส
ธัทนี่ใวาคม
2560ป ตามความต
(Pfannebecker et al., 2016) ทั้งนีณ ้คหอประชุ
ุณนาผลิ
สมบั
ช้าใแปรรู
นการผลิ
ตเอทานอลจะต้
สารตั้งต้นได้หลายชนิด
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนาย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัอ
ฏรํย่
าไพพรรณี
จังหวัวดจัให้
นทบุปรริ
ี มาณผลผลิตของเอทานอลสูง ยีสต์ที่นํามาใช้ต้องมี
กเอทานอลได้
างรวดเร็
ให้ผลผลิตเอทานอลสูง มีอัตราการหมั
โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล
ประสิทธิภาพสูงในกระบวนการหมั
กล่่อาสารแบบปากต
วคือ ต้องสามารถทนต่
อเอทานอลที
วามเข้มสูงที่สูง (Ethanol tolerance)
กรอบแนวคิดกการสื
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM) ่มกับีคผลประกอบการ
ของธุรกิจคากปลีจะมี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
เนื่องจากระหว่างกระบวนการหมั
เอทานอลบางส่
วนสะสมอยู่ในเซลล์ยีสต์ สามารถทําให้เซลล์แตกได้ ดังนั้นยีสต์
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ที่ ส ามารถทนต่ อ ความเข้ ม ข้ น ของเอทานอลได้ สู ง นั้ น จะส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต เอทานอลเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย นอกจากนี้ ยี ส ต์
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ที่ใช้ในกระบวนการหมักการปรั
ควรทนต่
ออุณหภูมิสูง เนื่องจากระหว่างการผลิตเอทานอลจะมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากมีการปล่อย
บริษัท XYZ จํากัด
ความร้อนออกมา ทนกรด และควรทนต่
แรงดั
โดย วัชรพลอวงศ
จันนทรออสโมซีสได้ดี เนื่องจากสามารถใช้อาหารที่มีปริมาณน้ําตาลเริ่มต้นสูง
ซึ่งน้ําตาลจําเป็นต่อการเจริ
สต์ เมื่อมีน่อลดความผิ
้ําตาลมากพอยี
สต์จึงเจริบญสิอย่
งรวดเร็วตโคมไฟ
ส่งผลให้มีการผลิตเอทานอล
การปรัญบของยี
ปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
นคาาประเภทผลิ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ในปริมาณที่สูงขึ้น (กุสุมาวดี, 2559) ซึ่งยีสต์ที่มีความเหมาะสมในระดับอุตสาหกรรมควรมีศักยภาพในการหมักเอทานอล
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ได้รวดเร็ว และมีความสามารถในการจั
บกลุ่มตกตะกอนได้ดี เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Brooks, 2008; Pereira
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
et al., 2010)
จังหวัดจันทบุรี
ยีสต์ที่นิยมนํามาใช้ในการหมั
กเอทานอลในระดั
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษ บอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้ยีสต์
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อํและ
าเภอพระนครศรี
อยุธยา เป็นต้น (Ali and Khan,
S. paradoxus
S. pastorians
สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae, S.. bayanus,
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
2014) ซึ่งยีสต์สายพันธุ์เหล่านี้ที่อุณหภูมิและสภาวะเหมาะสมสามารถผลิตเอทานอลได้สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
โดย แสงจิตต ไตแสง
อุณหภูมิที่ใช้โดยทั่วไปในกระบวนการหมักเอทานอลจากยีสต์อยู่ระหว่าง 25 - 35 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ระหว่าง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
กระบวนการหมั ก จะเกิ ด ความร้
ซึ มของยี ส ต์ ดั ง นั้ น ความร้อ นจากการผลิต เอทานอลในระดั บ
โดยออุนขึ
บล้ นไมจากเมแทบอลิ
พุม
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นต้อการสื
งถูก่อระบายหรื
อถูกทํ่มาีผให้ลตลอดลงโดยใช้
ระบบหล่
อเย็านค
น าและมี
การควบคุ
สารทางการตลาดที
ความตองการซื
้อสินคา ในร
ปลีก: กรณี
ศึกษา มอุณหภูมิที่ใช้ในการหมัก
ให้อยู่ในช่วง 30 - 35 องศาเซลเซี
ยส (ชุทตในกรุ
ิมา ศรี
งิ้ว, 2548)
ราน ซีพีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
โดย อัจญัยชลี
เยาวราช
ดัวยเหตุผลดังกล่าว การวิ
ในครั
้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการคัดแยกยีสต์สายพันธุ์ที่สามารถเจริญได้ในอาหารที่มี
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินทรีวยจากผลไม้
ดวยวิธปี ลูกใขนท้
าวตอนงถิ
เดี่ย่นวและ
น้ําตาลความเข้มข้นสูงและสามารถหมักเอทานอลได้
อย่างรวดเร็
ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นความรู้
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
และข้อมูลพื้นฐานในการนํ
จังหวัาดไปประยุ
สุรินทร ก ต์ใช้ใ นกระบวนการผลิต เอทานอลเพื่อ เป็น ทางเลือกหนึ่ง ในการผลิต พลัง งาน
ทดแทน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย ธันย ชัยทร

นของการลงทุ
นทํกาสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี
1. เพื่อคัดแยกและคัการวิ
ดเลืเอคราะห
กยีสต์ทางการเงิ
ที่ทนแรงดั
นออสโมติ
จากผลไม้
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของยีสต์ไอโซเลทที่คัดเลือกได้
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการหมักผลิตเอทานอลของยีสต์ที่คัดเลือกได้

วิธีดําเนินการวิจัย

การคัดแยกยีสต์จากผลไม้ในเขตจังหวัดจันทบุรี (ดัดแปลงจากวิธีการของสุมาลี เหลืองสกุล, 2539)
นําตัวอย่างผลไม้ ได้แก่ สับปะรด มะละกอ และกล้วยหอม จํานวน 9 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นผลไม้ที่ปลูก
ในจังหวัดจันทบุรี มาทําการเจือจางในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ และทําการตีปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทําการเจือจาง
ตัวอย่างจนถึง 10-5 ดูดตัวอย่างผลไม้แต่ละความเจือจางใส่ในจานเพาะเชื้อที่เติมกรดทาร์ทาริก (10%) ปริมาตร 1.1
มิลลิลิตร ใน Potato dextrose agar (PDA) หลอมเหลว 100 มิลลิลิตร ทําการ Pour plate และนําไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 2 - 5 วัน จากนั้นคัดแยกยีสต์ที่ได้แต่ละไอโซเลท โดยพิจารณาจากลักษณะโคโลนีที่แตกต่างกัน และนํามาแยก
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ จากนั้นเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ที่คัดแยกได้ใPROCEEDINGS
นอาหาร Yeast extract-malt extract agar (YM) ที่อุณหภูมิ 4

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
องศาเซลเซียส เพื่อใช้ทดสอบในขั
้นต่อจไปัย (ภาคบรรยาย)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
หนา
มวิชาการระดับชาติ
ทยาลัยKurtzman
ราชภัฏกลุมศรีอยุธยาetครั้งal.,
ที่ 8 2011)
การศึกษาคุณลักษณะทางสรีรวิทยาของยีสและงานประชุ
ต์ (ดัดแปลงจากวิ
ธีกมหาวิ
ารของ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
1) การศึกษาลักษณะสัณฐานวิ
ทยาของยีสต์
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
นํายีสต์มาเพาะเลี้ยงให้ได้โคโลนีเดี“การพั
่ยการพั
ว โดยทํฒ
าการขี
ดลากแบบไขว้
(Cross
streak) ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
YM บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซีแนวทางการศึ
ยส เป็นเวลา
48่อชันประเทศไทย
่วโมง
ศึกาษาลั
ญปบนอาหารแข็ง สังเกตสีและ
องทางการจั
ดจําหน
ยน้ําพริกกษณะการเจริ
เห็4.0”
ดนางฟาแปรรู
เพืกษาเพิ
่อ24ขั่มบช-เคลื
ลักษณะโคโลนีของยีสต์ แล้วถ่ายเชื้อของโรงเรี
ลงใน YM
หภูงมน้ิ ํา30
24รี - 48 ชั่วโมง ศึกษา
ยนบbroth
านโปงน้ําบ่รอมนทีตํ่อาุณบลโป
รอนองศาเซลเซี
อําเภอโปงน้ํายรอสนเป็
จังนหวัเวลา
ดจันทบุ
โดย พศวั
สุขสบาย
ลักษณะการเจริญของเชื้อในอาหารเหลว รวมทั
้งสัตงเกตลั
กษณะรูปร่าง การเรียงตัว และการเพิ่มจํานวนของเซลล์ภายใต้
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
าแปรรู
วั
นณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
กล้องจุลทรรศน์
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
2) ศึกษาการสร้างแอสโคสปอร์ โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล
นํายีสต์มาขีดลากแบบไขว้กรอบแนวคิ
บนอาหารดการสื
5%่อสารแบบปากต
malt extract
บ่มกทีส่อ(eWOM)
ุณหภูมิ กั25
องศาเซลเซียส และอาหาร
อปากอิagar
เล็กทรอนิ
บผลประกอบการ
รกิจคกาปลี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
YM agar บ่มที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นของธุ
ตรวจดู
ารสร้
างแอสโคสปอร์
ที่เวลา 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน บันทึกผล
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
การสร้างแอสโคสปอร์ในแอสคัส จํานวน และรูปร่าง
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
3) ศึกษาการสร้างเส้นใยแท้
และเส้นใยเทียม
บริษัท XYZ จํากัด
เพาะเลี้ยงยีสต์บนอาหาร PDA ด้โดย
วยวิวัธชี รพล
Dalmau
วงศจันplate
ทร technique โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อลากเป็นเส้นตรง และทํา
point inoculation 2 ตําแหน่ง ในจานเพาะเชื
้อเดียวกัน ่อปิลดความผิ
ดทับด้วดยกระจกปิ
ดสไลด์บทสินี่ปคลอดเชื
้อ บ่มตโคมไฟ
ที่อุณหภูมิห้องหรือ
การปรับปรุงกระบวนการเพื
พลาดในการตรวจนั
าประเภทผลิ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 - 10 วัน ตรวจการสร้างเส้นใยเทียมและเส้นใยแท้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
บริเวณที่ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
การคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการหมั
จังหวัดจันทบุกรน้ี ําตาลกลูโคส (ดัดแปลงจากวิธีการของ Banett และคณะ, 2000 และ
สาวิตรี ลิ่มทอง, 2549)
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริYM
หารจัดให้
การเศรษฐกิ
จชุมชนชั่วอํโมง
าเภอพระนครศรี
ธยา ยมสารละลาย
ทําการเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกได้ในอาหารเหลว
มีอายุ 24
จากนั้นนํอายุมาเตรี
7
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
แขวนลอยเซลล์ (Cell suspension) และถ่ายเซลล์แขวนลอยซึ่งมีปริมาณเซลล์เท่ากับ 10 CFU/มิลลิลิตร ปริมาตร 500
โดย แสงจิตต ไตแสง
ไมโครลิตร ลงในอาหารเหลว Yeast extract broth ที่มีน้ําตาลกลูโคสความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก มีหลอดดักแก๊ส
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
(Durham tube) ใส่อยู่ จากนั้นนําไปบ่มทีโดย
่อุณอุหภู
ิ 25
บลมไม
พุม องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน สังเกตผลการหมัก โดยพิจารณา
จากการสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ดขึ้นในหลอดดั่มกีผแก๊
หากยีองการซื
สต์สามารถผลิ
แก๊าสปลีได้ก:ในปริ
การสืท่อี่เกิสารทางการตลาดที
ลตอสความต
้อสินคา ในรตานค
กรณีศมึกาณสู
ษา งจัดว่าเป็นเชื้อ
ที่สามารถผลิตเอทานอล เนื่องจากแก๊
กิดขึ้นนีท้เในกรุ
ป็นแก๊
สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักเอทานอล
รานสซีทีพี่เฟรชมาร
งเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ดังสมการ

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
C6H12Oการทํ
2C2H5OH
+
2CO2
จั6งหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ทั้งนี้ยีสต์ที่สามารถหมักน้ําตาลกลู
โคสได้จะถูกคัดเลือกเพื่อนําไปศึกษาความสามารถในการหมักเอทานอล
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ในขั้นต่อไป
โดย ธันย ชัยทร

การศึกษาการหมักสําหรับผลิตเอทานอลของยีสต์ที่คัดเลือกได้ (ดัดแปลงจากวิธีการของนฤมล โตอ่อน, 2549;
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
สุดารัตน์ แซ่โจว, 2555 และ Brooks, 2008)
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
เพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดเลือกลงในอาหาร Carbon fermentation test broth ที่มีน้ําตาลกลูโคสความเข้มข้น
15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก จากนั้นนําไปบ่มบนเครื่องเขย่าแนวระนาบด้วยความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส ทําการเก็บตัวอย่างที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง นําตัวอย่างน้ําหมักมาวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอล
ที่ผลิตได้ด้วยเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Ebulliometer) ทําการวิเคราะห์ผลตามวิธีของนฤมล โตอ่อน (2549)

ผลการวิจัย

ตัวอย่างผลไม้ที่ใช้ในการคัดแยกยีสต์
ตัวอย่างผลไม้ที่ใช้ในการคัดแยกออสโมฟิลิกยีสต์ในการวิจัยในครั้งนี้นํามาจากตลาดนัดเขาไร่ยา จังหวัดจันทบุรี
ได้แก่ สับปะรด มะละกอ และกล้วยหอม ทั้งนี้ได้ตั้งชื่อรหัสตัวอย่างดังนี้ สับปะรด (Pineapple) รหัสตัวอย่างคือ Pi
มะละกอ (Papaya) รหัสตัวอย่างคือ Pa และกล้วยหอม (Banana) รหัสตัวอย่างคือ Ba
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

การคัดแยกเชื้อยีสต์จากผลไม้
บเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
จากการคั
ดแยกยี
ต์จเนืรายงานสื
ากผลไม้
ทงจากการประชุ
ชนิด จํานวน
9 ารํตัาไพพรรณี
วอย่าครบ
ง ที113่เพาะเลี
้ยงบนอาหาร Potatoหนdextrose
agar
่องในวโรกาสคล
าั้งยวัน3พระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ป
บทความวิ
จัยส(ภาคบรรยาย)
า
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
(PDA) เติมกรดทาร์ทาริกความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถคัดแยกเชื้อยีสต์ได้ทั้งหมด 28 ไอโซเลท ในจํานวนนี้
บสินคาในล็
อคจาวยยหอม
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
:
แยกได้จากสับปะรด 11การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ไอโซเลท มะละกอ 10 ไอโซเลท
และกล้
7 ไอโซเลท
ดังตารางที
่1

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ตารางที่ 1 รหัสไอโซเลทของยี
ส
ต์กทษาเพิ
จ่อากผลไม้
แนวทางการศึเพื
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อี่คัดขัแยกได้
นประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ผลไม้
รหั
สไอโซเลท
ผลไม้
รหัสไอโซเลท
ผลไม้
รหัสไอโซเลท
โดย พศวัต สุขสบาย
Pi-01 ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
Pa-01 องการของผูบริโภค
Ba-01
แนวทางในการพั
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความต
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ Pa-02
( อํา36)
(อาคาร
เพื่อการจั
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Pi-02ดจําณหนหอประชุ
Ba-02
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
Pi-03
Pa-03
Ba-03
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
Pa-04
Ba-04
ของธุPi-04
รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
Pi-05
Pa-05
Ba-05
โดย บัลลังก สันทัด
สับปะรด
มะละกอ
กล้
ว
ยหอม
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุ
ก
ต
ใ
ช
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
Pi-06
Pa-06
Ba-06
บริษัท XYZ จํากัด
(Pineapple)
(Papaya)
(Banana)
Pi-07
Pa-07
Ba-07
โดย วัชรพล วงศจันทร
Pi-08
Pa-08 บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การปรั
บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
Pi-09กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
Pa-09
ยานยนต
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
Pi-10
Pa-10
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
Pi-11
จังหวัดจันทบุรี
รวมทั้งหมด
28
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
งหวัดพระนครศรี
อยุสธยา
ศึกษาลักษณะทางสัณจัฐานวิ
ทยาของยี
ต์ที่คัดแยกได้
โดย แสงจิตต ไตแสง
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของยีสต์แต่ละไอโซเลทพบว่า โคโลนีส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม ขอบโคโลนีมีลักษณะ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เรียบ บางชนิดมีขอบหยัก โคโลนี
โดย อุมบีกล ารยกนู
ไมพุม นสูงจากผิวหน้าอาหาร ผิวโคโลนีมีลักษณะเรียบ ด้านขรุขระ และมันวาว โดย
โคโลนีที่แยกได้ทุกไอโซเลทมี
สีขาว จากนั้นนํ่มาีผลต
โคโลนี
ที่ได้องการซื
มาศึก้อษาลั
ฐานวิ
การสื่อสารทางการตลาดที
อความต
สินคากษณะทางสั
ในรานคาปลีกณ: กรณี
ศึกทษายาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า
ยีสต์แต่ละไอโซเลทมีรรูปานร่าซีงแตกต่
างกัท นในกรุ
คืองเทพมหานคร
รูปร่างรีและปลายด้านหนึ่งแหลม รูปร่างยาว รูปร่างไข่-รี และรูปร่างกลม-รี
พีเฟรชมาร
โดย อัญญชลี
เยาวราช
เมื่อทําการศึกษาลักษณะการเจริ
ของเชื
้อในอาหารเหลวพบว่า ยีสต์แต่ละไอโซเลทสามารถเจริญในอาหารเหลวได้
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดและเชื
วยวิธปี ลู้อกลอยเป็
ขาวตนเดีน่ยฝ้วและ
ั่วหลอดอาหาร
าที่ผิวหน้าอาหาร หรือจับกลุ่มกันเป็น
แตกต่างกัน คือ เจริญบนผิวหน้าอาหาร เจริญได้ขทองการทํ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ก้อนเล็ก ๆ ตกตะกอนจังลัหวักษณะเซลล์
ดสุรินทร ยีสต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสดงดังภาพที่ 1
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
\
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

Pi-01

Pi-02

Pi-03

Pi-04

Pi-05

Pi-06

Pi-07

Pi-08

Pi-09

Pi-10

ภาพที่ 1 ลักษณะเซลล์ยีสต์ที่คัดแยกได้จากผลไม้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

389

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

Pi-11

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
Pa-03
Pa-01 จัย (ภาคบรรยาย)
Pa-02
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

Pa-04

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
Pa-06
Pa-08
Pa-09
Pa-05
แนวทางในการพัฒนาผลิPa-07
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
Ba-03
Ba-04
Pa-10
Ba-01
Ba-02
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
Ba-06
Ba-07
Ba-05
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 1 (ต่อ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ศึกษาการสร้างแอสโคสปอร์
โดย อุบล ไมพขุม องยีสต์แต่ละไอโซเลทภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า ยีสต์สามารถ
จากการศึกษาลักษณะการสร้างแอสโคสปอร์
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ีผลตอความต
้อสินคงารีในรโดยปลายด้
านคาปลีก: กรณี
ศึกษา่ ง แหลม มั ก สร้ า ง
สร้ า งแอสโคสปอร์ ไ ด้ ทุ ก ไอโซเลท โดยแอสโคสปอร์ ส่ ว่มนใหญ่
มี รู ปอร่งการซื
า งกลมถึ
า นหนึ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
แอสโคสปอร์ 1 สปอร์ใน 1 แอสคัส โดยแอสคั
สส่เยาวราช
วนใหญ่มีรูปร่างยาวหรือรูปร่างไข่-รี ตัวอย่างการสร้างแอสโคสปอร์
โดย อัญชลี
แสดงดังภาพที่ 2
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 2 ตัวอย่างรูปร่างแอสโคสปอร์ของยีสต์ที่คัดแยกจากผลไม้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ศึกษาการสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียม
จากการศึกษาลักษณะการสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียมของยี สต์ทุกไอโซเลท โดยเพาะเลี้ยงบนอาหาร
Potato dextrose agar (PDA) โดยวิธี Dalmau plate technique บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 - 10 วัน โดยตรวจ
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

การสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียมภายใต้กล้อPROCEEDINGS
งจุลทรรศน์ ผลการทดลองพบว่า ส่วนใหญ่ยีสต์แต่ละไอโซเลทจะสร้าง
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดั
บชาติวิจโัยทสปอร์
รําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เส้นใยเทียม และมีบางไอโซเลทที่สรายงานสื
ร้างเส้บเนืน่อใยแท้
โดยการสร้
างอาร์
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
การคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการหมั
กน้ําบชาติ
ตาลกลู
โคสยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
และงานประชุมวิชาการระดั
มหาวิทยาลั
เมื่อนํายีสต์ที่คการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ัดแยกได้จากผลไม้จํานวน 28บสินไอโซเลท
กน้ําตาลกลูโคส โดย
คาในล็อคจมาทดสอบความสามารถในการหมั
าย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศึกษา บริษัท NN&KY
จํากัด
ตรวจดูการสร้างแก๊สคาร์กรณี
บอนไดออกไซด์
ใฒ
นอาหารเหลว
extract
“การพั
การพั
นางานวิ
จัยYeast
และนวั
ตกรรมbroth ที่มีน้ําตาลกลูโคสความเข้มข้น 2 %
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
(w/v) พบว่า เชื้อทดสอบสามารถสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทุกไอโซเลท อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกเฉพาะ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชาเคลื
่อเต็นประเทศไทย
ไอโซเลทที่มีการหมักรุนแรง
คื
อ
สามารถสร้
งแก๊
ส
ม
หลอดดั
ก
แก๊
ส
ภายใน
24 ชั่วโมง พบว่ามี 6 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
Pi-09, Pi-11, Pa-01, Pa-04, Ba-01
โดย พศวัและ
ต สุขBa-07
สบาย เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณทีส่ ฑ19ต์เห็ท-ด20ี่คนางฟ
าอแปรรู
ศึกษาการหมักสําหรับการผลิ
ตเอทานอลของยี
ัดธันเลืวาคม
กได้
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
จังหวัดจันทบุ
รี
ความสามารถในการหมักเพื่อผลิ
ยียสดรติจัต์นฯทบุท(อาคาร
ี่ครี ัดเลืเภอขลุ
อกได้งในอาหาร
Carbon
fermentation test
มหาวิตทเอทานอลของเชื
ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จั้องหวั
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
broth ที่มีน้ําตาลกลูโคสเข้
มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งคาร์บอนพบว่า ไอโซเลท Pi-09 มีปริมาณการผลิตเอทานอลได้
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
สูงสุดที่ 48 ชั่วโมง ภายหลั
งจากการหมั
ก โดยสามารถผลิ
ตเอทานอลได้เท่ากับ 49.77 กรัม/ลิตร ในขณะที่ไอโซเลท Pi-11
ของธุ
รกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
สามารถผลิตเอทานอลได้ได้สูงสุโดยดภายใน
บัลลังก 48
สันทัดชั่วโมง และสามารถผลิตเอทานอลเท่ ากับ 41.08 กรัม/ลิตร และไอโซเลท
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
TSPสามารถผลิ
และ VRPTWตมาประยุ
กตใช กรณี
ษา
Pa-01 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุดภายใน 48งโดยใช
ชั่วโมง
เอทานอลเท่
ากับศึก39.50
กรัม/ลิตร ซึ่งพบว่ายังคง
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ต่ํากว่าไอโซเลท Pa-04 ที่ผลิตเอทานอลในชั่วโมงที่ 24 ของการหมักได้สูงถึง 51.35 กรัม/ลิตร และการหมักของไอโซเลท
โดย วัชรพล วงศจันทร
Ba-01 สามารถผลิตเอทานอลได้
สูงงกว่
าทุกไอโซเลทที
่ชั่วโมงที
่ 24 ของการหมั
่งสามารถผลิ
ตเอทานอลได้เท่ากับ 53.72
การปรับปรุ
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินกคาซึประเภทผลิ
ตโคมไฟ
กรัม/ลิตร ส่วนไอโซเลท ยานยนต
Ba-07 สามารถผลิ
กรณีศึกษา : ตบริเอทานอลได้
ษัท XYZ จํากัสด ูงที่ชั่วโมงที่ 24 ของการหมัก ซึ่งผลิตเอทานอลได้ 52.14 กรัม/
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ลิตร เมื่อเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลของเชื้อยีวสิทต์ยท้ัง 6 ไอโซเลท พบว่า ไอโซเลท Ba-01 สามารถผลิตเอทานอลจาก
พฤติมกข้รรมการซื
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตแภัหล่
ณฑงจคาร์
ากตนบกกของธุ
รกิจชุมชน
อาหารที่มีน้ําตาลกลูโคสเข้
นสูงดีกว่้อาและการตั
ทุกไอโซเลท
และสามารถใช้
อนในการผลิ
ตเอทานอลได้อย่างรวดเร็ว
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 3 การผลิตเอทานอลของไอโซเลท Pi-09, Pi-11, Pa-01, Pa-04, Ba-01 และ Ba-07 ในอาหาร Carbon
fermentation test broth ที่มีน้ําตาลกลูโคสเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์

สรุปและอธิปรายผล

จากการคัดแยกยีสต์ที่ทนต่อแรงดันออสโมติกจากตัวอย่างผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ สับปะรด มะละกอ และกล้วยหอม
จํานวน 9 ตัวอย่าง ซึ่งนํามาจากตลาดนัดเขาไร่ยา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า สามารถคัดแยกยีสต์ได้จํานวน 28
ไอโซเลท จากนั้นนํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหารแข็ง YM agar พบว่า ยีสต์ส่วนใหญ่มีโคโลนีรูปร่างกลม
สีขาว มีทั้งขอบเรียบและขอบหยัก เมื่อศึกษาลักษณะเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า เซลล์ยีสต์ส่วนใหญ่เป็นรูปไข่-รี
ยาว กลมและรี ปลายด้านหนึ่งแหลม เมื่อศึกษาการเจริญในอาหารเหลว YM broth พบว่า ยีสต์แต่ละไอโซเลทมีการเจริญ
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สารบัญ (ตอ)

แตกต่างกัน เช่น เจริญทั่วหลอดอาหาร เจริญบนผิวหน้าPROCEEDINGS
อาหาร เป็นฝ้าที่ผิวหน้าอาหาร และจับกลุ่มตกตะกอน โดย
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
งานวิจัยของ สุดารัตน์ แซ่โจว
(2555) รายงานว่
า การตกตะกอนของเชื้อยีสต์จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ มหาวิทการศึ
ยาลัยราชภั
กลุมศรีอยุธยา ครั
้งที่ 8
เนื่องจากง่ายต่อการแยกเซลล์ออกจากกระบวนการผลิ
ตเอทานอล
กฏษาการสร้
างแอสโคสปอร์
บนอาหารแข็ง YM
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อคจาย สินคาประเภทช็อาคโกแลต
:
agar ซึ่งบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี
ยส ผลการศึกษาพบว่า เชื้อบยีสินสคต์าทในล็ุกไอโซเลทสามารถสร้
งแอสโคสปอร์
ได้ และเมื่อ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ตรวจสอบแอสโคสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
พบว่าฒแอสโคสปอร์
ูปร่างกลมถึ
งรี และพบจํานวนสปอร์ 1-2 สปอร์
“การพั
การพั
นางานวิจมัยีรและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ทั้งนี้การสร้างแอสโคสปอร์มักจะเกิแนวทางการศึ
ดในสภาวะที
่ไม่เ่มหมาะสมต่
อดการเจริ
ญ ดังนั้นดอาหารที
่ใช้เพื่อให้ยีสต์สร้างสปอร์มักมี
กษาเพิ
ชเคลื
องทางการจั
จําหนายน้ําพริกเห็4.0”
นางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
บ
อ
่
นประเทศไทย
คาร์โบไฮเดรตในปริมาณน้อย ทั้งนี้ยของโรงเรี
ีสต์บางชนิ
สามารถตรวจพบสปอร์
มเชืง้อน้ทีํา่รออุณนหภู
มิเดหมาะสมภายใน
48 ชั่วโมง
ยนบดานโป
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอนเมือํ่อาบ่เภอโป
จังหวั
จันทบุรี
(สาวิตรี ลิ่มทอง, 2549; Nagatsuka และคณะ,
2002)
โดย พศวั
ต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
ตวัภันณที่ ฑ19สเห็ต์-ด20ทนางฟ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค
2560ปทตามความต
การศึกษาการสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทีนาผลิ
ยมของยี
ี่คธันัดวาคม
แยกได้
ั้ง 28 ไอโซเลท
บนอาหารแข็
ง PDA agar
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
โดยวิธี Dalmau plate technique พบว่าส่วนใหญ่
ยทีสยาลัต์แยราชภั
ต่ละไอโซเลทสร้
มหาวิ
ฏรําไพพรรณี จังหวัดาจันงเส้
ทบุรน
ี ใยเทียม และมีบางไอโซเลทที่สร้างเส้น
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ใยแท้โดยการสร้างอาร์โทสปอร์ ซึ่งกระบวนการสร้
นใยแท้และเส้
ยมในยี
สต์จะแตกต่
างกัน และยีสต์ที่สร้างเส้น
กรอบแนวคิดการสืา่องเส้
สารแบบปากต
อปากอินเใยเที
ล็กทรอนิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ใยเหล่านี้เมื่อกลับไปอยู่ในสภาพที่เของธุ
หมาะสมต่
ญกมากกว่
าจะกลับเป็นเซลล์เดี่ยว แสดงว่าการเจริญของเส้นใย
รกิจคาปลีอกการเจริ
ประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
เป็นการปรับตัวของยีสต์เมื่อขาดแคลนอาหาร (Gimeno et al., 1992)
ปรุงเสนทางการขนส
TSP และ
กตใช กรณี
ึกษา
ผลการทดลองการหมักเพืการปรั
่อผลิตบแอลกอฮอล์
พบว่งาโดยใช
สามารถคั
ดเลืVRPTW
อกยีสต์มาประยุ
ได้จํานวน
6 ศไอโซเลท
ได้แก่ Pi-09,
บริษัท XYZ จํากัด
Pi-11, Pa-01, Pa-04, Ba-01 และ Ba-07 โดย
ซึ่งเป็วัชนรพล
ไอโซเลทที
วงศจันทร่สามารถหมักและผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้รุนแรงและ
สามารถสร้างแก๊สได้เต็มหลอดดักแก๊การปรั
ส จากนั
นําเชื้อยีสต์ท่อลดความผิ
ั้ง 6 ไอโซเลท
มาศึกษาการหมั
กเพื่อผลิตตเอทานอลในอาหาร
บปรุง้นกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
โคมไฟ
ึกษา : ําบริตาลสู
ษัท XYZ
จํากัด ่ใช้ในการเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อผลิตเอทานอลนั้น
ที่มีความเข้มข้นของน้ําตาลสูง ทั้งนียานยนต
้ความเข้มกรณี
ข้นศของน้
งในอาหารที
โดย ถิรนัตนทเอทานอลได้
ทิวาราตรีวิทใยนปริมาณที่ต่ํา ดังนั้นการใช้สายพันธุ์ยีสต์ที่ทนต่อแรงดัน
ส่งผลให้การหมักเป็นไปอย่างช้าๆ และสามารถผลิ
รรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ออสโมติกจะทําให้การหมักมีประสิทจัพฤติ
ธิภกาพสู
ง อีกทั้งยังเป็นการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ไม่ทนต่อแรงดันออสโมติก
งหวัดจันทบุรี
(กุสุมาวดี, 2559) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงทดสอบการหมั
กเอทานอลในอาหาร
Carbon fermentation test broth ที่มี
โดย ชวนพบ เอี
่ยวสานุรักษ
การศึเกซ็ษาบทบาทผู
นําในการบริ
ารจัดซึการเศรษฐกิ
าเภอพระนครศรี
อยุธยา ยส โดยทําการ
มิ 30 องศาเซลเซี
ปริมาณน้ําตาลกลูโคสเข้มข้น 15 เปอร์
นต์ เป็นแหล่
งคาร์บหอน
่งทําการบ่จมชุทีม่ชน
อุณอํหภู
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
เก็บตัวอย่างที่เวลา 24, 48, และ 72 ชั่วโมง จากการทดลองพบว่า ยีสต์ทุกไอโซเลทสามารถผลิตเอทานอลได้ โดยยีสต์ทน
แสงจิตต ไตแสง
แรงดันออสโมติกที่แยกได้จากกล้วยหอม คืโดย
อ ไอโซเลท
Ba-01 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุดโดยสามารถผลิตเอทานอล
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ได้เท่ากับ 53.72 กรัม/ลิตร ที่ 24 ชั่วโมงหลั
งจากการบ่มเชื้อ รองลงมาคือ ไอโซเลท Pa-04 ที่แยกได้จากมะละกอ
โดย อุบล ไมพุม
สามารถผลิตเอทานอลในชั่วโมงที่ 24
กได้สูง่มถึีผงลต51.35
ม/ลิ้อตสิรนคในขณะที
อโซเลท
การสืของการหมั
่อสารทางการตลาดที
อความตอกรั
งการซื
า ในรานคา่ไปลี
ก: กรณีศPi-09
ึกษา ซึ่งแยกได้จาก
สับปะรดมีปริมาณการผลิตเอทานอลได้
ดที่ 48ท ในกรุ
ชั่วงโมง
ภายหลังจากการหมัก โดยสามารถผลิตเอทานอลได้เท่ากับ
ราน ซีสพูงีเสุฟรชมาร
เทพมหานคร
โดย Sasirin
อัญชลี เยาวราช
49.77 กรัม/ลิตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ
และคณะ (2011) ซึ่งได้ทําการศึกษาการผลิตเอทานอลของยีสต์
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอิ
นทรียดวยวิธปี ลูกขาวต
่ยวและ
S. cerevisiae TISTR 5596 ซึ่งเป็นสายพันธ์ 6ที่ใช้ควบคุ
มการผลิ
ตเอทานอลในระดั
บอุนตเดีสาหกรรมเชื
้อเพลิง พบว่า
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
S. cerevisiae TISTR 5596 สามารถผลิ
ตเอทานอลได้สูงสุดที่สุดเท่ากับ 8.14 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร สายพันธุ์ยีสต์ทน
จังหวัดสุรินทร
แรงดันออสโมติกที่มีรายงาน เช่น Debaryomyces
hansenii,พงษPichia farinose, Zygosaccharomyces rouxii,
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
Z. bailii, Z. mellis, Torulaspora
delbrueckii,
T. าน้delbrueckii,
pombe,
กลยุทธการตลาดค
าปลีกของชุมชนท
ําสามเสน เขตดุสติ Schizosaccharomyces
กรุงเทพมหานคร
ธันย ชัยทร
Wickerhamomyces anomalus และ โดย
Candida
sp. เป็นต้น (Bubnova et al., 2014; Pfannebecker et al.,
2016)
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ดิ์มงคลนออสโมติกที่คัดเลือกได้จากผลไม้ในเขตจังหวัดจันทบุรี
จากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็โดย
นได้ดวงรั
ว่า ยีตสนต์สวัทสนแรงดั
มีศักยภาพในการผลิตเอทานอลและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนําไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับ
อุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้ เห็นว่า ยีส ต์ที่แยกได้จากผลไม้สามารถนํา ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต
เอทานอลได้ อย่างไรก็ตามพบว่ายีสต์ที่คัดเลือกได้นั้นสามารถผลิตเอทานอลได้ในปริมาณที่ไม่สูงมาก ดังนั้นจึงต้องมี
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โดย บัดลประโยชน์
ลังก สันทัดจากทางใบปาล์ม จึ งควรนํ ามาแปรรู ปเป็ นปุ๋ ยอิน ทรีย์ ซึ่ งจะได้
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
TSPวจะมี
และ VRPTW
มาประยุกตบใรัชกกรณี
ประโยชน์มากกว่าปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่ แต่เมื่อผลิตทางการขนส
ปุ๋ยอินทรียงโดยใช
์เสร็จแล้
ปัญหาในการเก็
ษาปุศึก๋ยษาและการนําไปใช้งาน
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
การทําปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเป็นวิธีที่สามารถทําได้ง่ายและช่วยลดการฟุ้งกระจายของปุ๋ย
วัชรพล วงศจันทร
จากปั ญหาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้การปรั
นจึ งบมีโดย
แ นวคิ
ด ในการจั ด ทํ า เครื่ องอั ด เม็ ด ปุ๋ ยจากทางใบปาล์ ม วั สดุ สํา หรั บ เกษตรกร
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
เพื่อความสะดวกในการนําปุ๋ยไปใช้งานและยื
ระยะเวลาในการเก็
ยานยนต ดกรณี
ศึกษา : บริษัท XYZบจํรัากกัษาปุ
ด ๋ยให้นานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการนําสิ่งที่เหลือใช้มา
ทําให้เกิดประโยชน์
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จั
งหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
เพื่อสร้างและทดสอบความสามารถของเครื
่องอัดเม็ดปุ๋ยจากทางใบปาล์มสําหรับเกษตรกรรายย่อย
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย โดย แสงจิตต ไตแสง
ในการทดสอบครั้งนี้ได้แบ่งขัสรรพสามิ
้นตอนการดํ
นการไว้
2 ขั้นตอน คือ การสร้างตัวเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากทางใบปาล์ม
ตใหมกาับเนิการบริ
โภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม ่อง
สําหรับเกษตรกร และการทดสอบเพื่อหาความสามารถของเครื
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
1. วิธีการสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากทางใบปาล์มสําหรับเกษตรกร
ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
ในการสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยเม็รดานจากทางใบปาล์
ม งเทพมหานคร
ซึ่งต้องมีการออกแบบของแต่ละส่วนเพื่อนํามาประกอบเข้าด้วยกัน
โดย อัญชลี เยาวราช
โดยมีขั้นตอนดังนี้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1.1 ออกแบบโครงสร้างเพื่อการทํ
รองรัานาอิ
บระบบส่
ถ่ายกํ
ถังป้มอเกษตรกรรมธรรมชาติ
นและเกลียวอัด ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
นทรียแงบบดั
้งเดิามลังของกลุ
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 1 โครงสร้างเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด
1.2 สร้างโครงสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์มด้วยเหล็กกล่อง 1.5 × 1.5 นิ้ว โดยมีขนาดความสูง 103
เซนติเมตร ความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 88 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 2
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
วิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11
1.3 ทําการสร้างถังป้อนปุเนื๋ย่องในวโรกาสคล
จากทางใบปาล์
มมขนาดความยาว
59 เซนติ
เมตร ความกว้าง 43 เซนติเมตร ความสูง 19
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่ 8 เมตร
เซนติเมตร และความหนาของแผ่นเหล็ก 0.1 เซนติเมตร รูช่องป้อนขนาด 92 เซนติ
1.4 ทําการสร้าการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
งฝาครอบพลูเล่ย์ขนาดความยาว
เซนติ
างอคโกแลต
27 เซนติ: เมตร ความสูง 33 เซนติเมตร
บสิน59
คาในล็
อคจเามตร
ย สินคความกว้
าประเภทช็
ึกษาเซนติ
บริษัทเมตร
NN&KY จํากัด
และความหนาของแผ่นเหล็กรณี
ก ศ0.1
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
่ 2 เครื
โดย ชวนพบภาพที
เอี่ยวสานุ
รักษ่องอัดเม็ดปุ๋ยจากทางใบปาล์ม
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
2. วิธีการทดสอบหาความสามารถของเครื
จังหวัดพระนครศรีอ่อยุงผลิ
ธยา ตปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์ม
ในการทดสอบเครื่องผลิโดยตปุแสงจิ
๋ยเม็ดตจากทางใบปาล์
ม จะมีขั้นตอนดังนี้
ต ไตแสง
2.1 ทําการเตรียสรรพสามิ
มปุ๋ยที่ผต่าใหม
นการหมั
กแล้
ว ของแต่ละอัตราส่วนผสมของทางใบปาล์มและมูลสัตว์ที่ต้องการคือ 2 : 1,
กับการบริ
โภคของคนไทย
อุบล ไมงพแสดงในภาพที
ุม
1 : 1 และ 1 : 2 ตามลําดับ ซึ่งมีโดย
ลักษณะดั
่3
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 3 ลักษณะของปุ๋ยที่ผ่านการหมักก่อนนําไปอัดเม็ด
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดั
วิจัยดรําค่ไพพรรณี
ครั้งที้น
่ 11โดยใช้เครื่องวัด ซึ่งค่าความชื้นที่
2.2 จากนั้นทําการสุ่มตัวอย่างปุ๋ยของแต่
ละอัตราส่วนผสมที
่แยกไว้บชาติ
มาวั
าความชื
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดั่สบุดชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ใช้จะมีค่าอยู่ที่ช่วง 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นและงานประชุ
ค่าที่เหมาะสมที
2.3 ทดสอบความเร็วรอบทีการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
่ 3 ความเร็วรอบ คือ 200 รอบต่
250
อนาที อและ
330: รอบต่อนาที โดย
บสินคอานาที
ในล็อคจ
าย สิรอบต่
นคาประเภทช็
คโกแลต
บริษัทานวณ
NN&KY จํากัด
พิจารณาจากพลูเล่ย์และสายพานที่ได้จกรณี
ากสูศึกตษา
รการคํ
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อDขั่ม⎞บชเคลื
่อนประเทศไทย
⎛
1
ของโรงเรี
นบ⎜านโปงน้⎟ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
N2 = ยN
⎜ Dต สุ⎟ขสบาย
โดย 1พศวั
⎝ 2⎠
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
นย์กดจํลางพลู
ล่มยสิร์ขิรับําไพพรรณ
โดยที่
D1 = เส้นผ่เพืานศู
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
่อการจั
าณหนหอประชุ
ายเของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ยราชภัฏรําไพพรรณียวอั
จังหวั
D2 = เส้นผ่านศูนย์โดย
กลางพลู
เล่ยท์ตยาลั
ดด)จันทบุรี
จักรกฤษณ
วิาม
เชีย(เพลาเกลี
รมงคล
กรอบแนวคิ
ดการสืเ่อล่สารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
N1 = ความเร็
วรอบของพลู
ย์ขับ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
N2 = ความเร็วรอบของพลูเล่ย์ตาม (เพลาเกลียวอัด)
โดย บัลลังก สันทัด
ในการวัดความเร็วรอบจะทํการปรั
าการวับดปรุทีง่เเสพลาเกลี
ยวอัดงโดยใช
นําปุ๋ยTSP
ที่มีคและ
วามชื
้นที่เหมาะสมแล้
ลงในถั
นทางการขนส
VRPTW
มาประยุกตใชวใส่
กรณี
ศึกษา งป้อน หลังจากนั้น
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
เปิดเครื่องให้ทํางานโดยทําการจับเวลา 30 วินาที แล้วทําการปิดเครื่องเพื่อให้ปุ๋ยที่จะนํามาทดสอบอยู่ในเกลียวอัดก่อนทุกครั้ง
โดย วัชรพล วงศจันทร
เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อน
การปรั
บ
ลดความผิ
สิน่มคาทํประเภทผลิ
โคมไฟ
2.4 หลังจากนั้นเปิดเครื่องแล้วเริ่มปรุจับงกระบวนการเพื
เวลาอีกครั้ง ่อโดยเริ
่มจัดบพลาดในการตรวจนั
เวลาตั้งแต่เครื่อบงเริ
างาน ปุ๋ยตจะไหลออกมาผ่
านรู
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
หน้าแป้นแล้วไหลลงสู่ถาดรอง ดังแสดงในภาพที
โดย ่ ถิ4รนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
่ 4 ปุ๋ยที่ถขูกองการทํ
อัดออกมาลงสู
การวิเคราะหภาพที
ทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรี่ถยาดรอง
ดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
2.5 หลังจากปุ๋ยลงสู่ถาดรองแล้
จังหวัดสุวรินก็ทรจะตกลงสู่ภาชนะที่วางอยู่บนเครื่องชั่งน้ําหนัก จนปุ๋ยตกลงมาได้น้ําหนัก 10
กิโลกรัม แล้วจึงทําการหยุดเวลาแล้วหยุดการทํ
โดยางาน
โสภิตดัตางแสดงในภาพที
ประพฤทธิพงษ ่ 5
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 5 ชั่งน้ําหนักปุ๋ยที่ผลิตได้ 10 กิโลกรัม
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ายวันตพระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณี ครบ 113 ป ้นให้เหลือความชื้นไม่เกินหน
2.6 นําบทความวิ
ปุ๋ยที่ผ่านการผลิ
ตด้เนืว่องในวโรกาสคล
ยเครื่องผลิ
ปุ๋ยเม็ดแล้วจพระนางเจ
ไปตากแดดลดความชื
30า เปอร์เซ็นต์
จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
อัตราส่วนผสม จุลินทรีย์มีการย่อยสลายต่อไปและทําให้สูญเสียธาตุอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 6

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช
VRPTW๋ย มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ภาพทีTSP
่ 6 และ
การตากปุ
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล่ วงศ
ทร งแล้วไปตรวจสอบคุณภาพ และคํานวณหาค่าความสามารถเชิงวัสดุ
9. นําปุ๋ย ดังแสดงในภาพที
7 ทีจ่ตันากแห้
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ซึ่งในการทดสอบแต่ละครัยานยนต
้งหลังจากสิ
้นสุดการผลิตปุ๋ยเม็ดในแต่ละอัตราส่วนผสม ควรทําความสะอาดเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ด
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าที่ได้คลาดเคลืโดย
่อนจากความเป็
นจริวงิทเพราะอาจมี
เศษปุ๋ยที่ติดค้างอยู่ในเครื่องสะสมอยู่
ถิรนันท ทิวาราตรี
ย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ภาพที่ โดย
7 ลัอักญษณะของปุ
ชลี เยาวราช๋ยเม็ดที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
3. ผลการวิจยั
จังหวัดสุรินทร
3.1. ผลการศึกษาความสามารถเชิ
สดุของเครื
โดย โสภิตตางวัประพฤทธิ
พงษ่องอัดปุ๋ยเม็ด
ในการทดสอบเครื
ปุ๋ยเม็ด าโดยการชั
น้ําหนั
ปุ๋ยที่ผลิเขตดุ
ตได้สจติ ํากรุ
นวน
10 กิโลกรัม จะได้ค่าความสามารถเชิงวัสดุ
กลยุ่อทงอัธกดารตลาดค
ปลีกของชุม่งชนท
าน้ํากสามเสน
งเทพมหานคร
ของเครื่องที่ความเร็วรอบและอัตราส่
ว
นผสมโดยน้
า
ํ
หนั
ก
ต่
า
งๆ
กั
น
ดั
ง
แสดงในตารางที
่1
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)
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งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ตารางที่ 1 ค่าความสามารถเชิงวัสดุของเครื่องอัเนืรายงานสื
ด่องในวโรกาสคล
ปุ๋ยบเม็เนืด่องจาก
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

ย สินคาประเภทช็องคโกแลต
ความเร็วรอบ การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อัตราส่วนผสม(โดยน้ําหนักบ)สินคาในล็อค่คจาาความสามารถเชิ
วัสดุ :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
(รอบต่อนาที)
ทางใบปาล์
มูลสัตว์ จัยและนวั
(กิโตลกรั
มต่อชั่วโมง)
“การพั
การพัมฒ: นางานวิ
กรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริไม่กเห็
ดนางฟาแปรรูป
่อ2:ขั่มบ1ชเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
สามารถทดสอบได้
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
200
ไม่สามารถทดสอบได้
โดย พศวัต1:สุ1ขสบาย
แนวทางในการพัฒ1:
นาผลิ
าแปรรู
ตามความต
องการของผูบริโภค
ธันวาคม
2560ป ไม่
2 ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
สามารถทดสอบได้
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจัไม่
นทบุสรี ามารถทดสอบได้
2:มหาวิ1 ทยาลั
โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื1:่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM)
250
1
166.69กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
172.79
โดย บัลลัง1:ก สั2นทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนส
กตใช กรณีศึกษา
2: 1 งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุ
165.76
บริษัท XYZ จํากัด
330
1: 1
176.68
โดย วัชรพล วงศจันทร
1: 2 ่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั187.78
การปรับปรุงกระบวนการเพื
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
หมายเหตุ หาค่าความสามารถโดยใช้น้ําหนักส่วนผสม 10 กิโลกรัม
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จากตารางที่ 1 พบว่า ที่ความเร็
รอบต่อนาที อัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2 และความเร็ว
จังหวัดวจัรอบ
นทบุร200
ี
รอบ 250 รอบต่อนาที ที่อัตราส่วนผสม 2 : โดย
1 ไม่ชวนพบ
สามารถทดสอบเพื
เอี่ยวสานุรักษ ่อหาค่าความสามารถเชิงวัสดุได้ โดยที่ความเร็วรอบ 250
รอบต่อนาที ที่อัตราส่วนผสม 1 : 1 และ1
2 ให้ค่าความสามารถเชิ
วัสดุ 166.69
และ172.79
กิโลกรัอมยุธต่ยาอชั่วโมง ตามลําดับ
การศึก:ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดงการเศรษฐกิ
จชุมชน
อําเภอพระนครศรี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ส่วนของความเร็วรอบที่ 330 รอบต่อนาที ที่อัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ1 : 2 ให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุ คือ 165.76,
โดยาดัแสงจิ
176.68 และ 187.78 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลํ
บ ตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
3.2 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ย
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
องการซื
สินคา ในร
านคอาาหาร
ปลีก: กรณี
ในการวิเคราะห์ปุ๋ย โดยการนําปุ๋ยที่ผลิตได้ทั้ง 3 อั่มีผตลต
ราส่อความต
วนผสม
ไปวิ้อเคราะห์
ธาตุ
ที่สําศนัึกกษาวิจัยและพัฒนาการ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
เกษตรเขตที่ 6 โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพื
จัยผลิต ได้ทําการวิเคราะห์ธาตุอาหารต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
โดยชและปั
อัญชลี จเยาวราช
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าความเป็
น
กรด
ด่
า
งของอั
วนผสม
คือ 7.7, 7.7 และ 7.5
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรตขราส่
องการทํ
านาอิน2ทรี: ย1,ดวยวิ1 ธ:ปี 1ลูกและ
ขาวตน1เดี: ่ย2วและ
นทรีย2แบบดั
ตําบลทมอ
าเภอปราสาท
ตามลําดับ ค่าปริมาณความชื้นของอัตการทํ
ราส่าวนาอิ
นผสม
: 1, ้งเดิ1 ม: ของกลุ
1 และมเกษตรกรรมธรรมชาติ
1 : 2 คือ 48.2, 10.3
และ อํ22.6
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ค่าปริมาณไนโตรเจนของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2 คือ 1.3, 2.1 และ 1.8 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปริมาณ
โดย 1โสภิ
ฟอสเฟตของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ
: 2ตตาคือประพฤทธิ
2.0, 1.0พงษและ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปริมาณโพแทชของอัตรา
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2 คือ 0.2, 0.1 และ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีค่าการนําไฟฟ้าของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 :
โดย ธันย ชัยทร

1 และ 1 : 2 คือ 2.0, 1.0 และ 0.1 เดซิซีเมนต่อเมตร ตามลําดับ ปริมาณอินทรียวัตถุของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 :
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
2 คือ 25.8, 37.2 และ 43.7 เปอร์เซ็การวิ
นต์เคราะห
ตามลํ
าดับ โดยที่อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของทุกอัตราส่วนผสมมีค่าเท่ากัน
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
คือ 12 : 1

400

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

เนื่อ๋ย
งจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ตารางที่ 2 รายงานผลการทดสอบตัเนืรายงานสื
ว่ออย่
าบงปุ
งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

ผลการทดสอบ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต
:
ค่ามาตรฐานทีบ่กสิํานหนด
กรณี
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ก
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ชาการเกษตร
2:1
1:1
1:2
“การพั
การพักรมวิ
ฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
พ.ศ. 2548)
วอย่าแปรรู
าง 1)ป (ตัวอย่าง 2) (ตัวอย่าง 3)
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องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ด(ตั
นางฟ
่อขั่มบ(ปีชเคลื
่อนประเทศไทย
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน7.7จังหวัดจันทบุรี 7.7
1. ความเป็นกรด - ด่าง ของโรงเรียนบ
5.5านโป
- 8.5
7.5
โดย พศวัต สุขสบาย
2. ความชื้น (%)
ไม่
เ
กิ
น
35
48.2
10.3
22.6
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
3. ไนโตรเจนทั้งหมด (%)เพื่อการจัดจํไม่าณหน
นหอประชุ
้อายกว่
1.3 ง จังหวัดจันทบุรี 2.1
1.8
มสิาริร1.0
ําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
4. ฟอสเฟตทั้งหมด (%)
ยกว่า วิ0.5
2.0
1.0
0.1
โดยไม่จันก้อรกฤษณ
เชียรมงคล
่อสารแบบปากต
5. โพแทชทัง้ หมด (%) กรอบแนวคิไม่ดการสื
น้อยกว่
า 0.5 อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM)
0.2กับผลประกอบการ0.1
0.3
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
6. ค่าการนําไฟฟ้า (dS/m)
ไม่เกิน 6 เดซิซีเมนต่อเมตร
0.1
0.4
0.2
โดย บัลลังก สันทัด
7. อินทรียวัตถุ (%) การปรับปรุไม่
ยกว่า 30 งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุ
25.8กตใช กรณีศึกษา 37.2
43.7
งเสนน้อทางการขนส
8. C/N ratio
12 : 1
12 : 1
12 : 1
บริษัท XYZไม่จําเกิกัดน 20 : 1
9. แคมเซียมทัง้ หมด (%) โดย วัชรพล วงศจัน-ทร
1.7
2.7
2.1
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
ด
พลาดในการตรวจนั
บ
สิ
น
ค
า
ประเภทผลิ
ต
โคมไฟ
10. แมกนีเซียมทั้งหมด (%)
0.4
0.8
0.6
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
หมายเหตุ อัตราส่วนผสมของปุ๋ยโดย
ระหว่
ถิรนัางนททางใบปาล์
ทิวาราตรีวมิทย: มูลสัตว์
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
สรุปผลและอภิปรายผล
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
สรุปผล การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวั่อดงอั
พระนครศรี
ธยา
จากการทดสอบเครื
ดปุ๋ยเม็ดอยุจากการทดสอบทั
้งหมด 3 ความเร็วรอบปรากฏว่า ที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที
โดย แสงจิตต ไตแสง
ไม่สามารถทดสอบได้ในทุกอัตราส่วนผสม และที่ความเร็วรอบ 250 รอบต่อนาที อัตราส่วนผสมที่ 2 : 1 เครื่องไม่สามารถผลิตเป็น
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ปุ๋ยเม็ดได้ แต่อัตราส่วนผสมของปุ
๋ยโดย
ที่ดอุีทบี่สลุดไม
สําพหรัุม บความเร็วรอบนี้คือ อัตราส่วนผสมที่ 1 : 2 โดยให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุสูงที่สุด
คือ 172.79 กิโลกรัมต่อชั่วการสื
โมง ซึ่อสารทางการตลาดที
่งเมื่อเทียบกับอัต่มราส่
วนผสมอื่นๆ แล้วจะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุมากกว่า เนื่องจากอัตราส่วน
ีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ผสมของมูลสัตว์มากกว่าอัรตาราส่
ส่วงนอั
ตราส่วนผสมที่ 1 : 1 ให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุ 166.69 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
น ซีพวีเนผสมอื
ฟรชมารท่นๆในกรุ
เทพมหานคร
ที่ความเร็วรอบ 330 รอบต่อนาที ซึโดย่งเป็อันญความเร็
วรอบที่ดีที่สุดของเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์ม โดยที่อัตราส่วนผสมที่ดีที่สุด
ชลี เยาวราช
การวิ่ เ1คราะห
ของการทํ
นทรียดกิวยวิ
ธปี ลูมกต่ขอาวต
เดี่ยวและ
ของเครื่องคือ อัตราส่วนผสมที
: 2 มีทคางเศรษฐศาสตร
่าความสามารถเชิ
งวัสาดุนาอิ
187.78
โลกรั
ชั่วนโมง
ซึ่งให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุมากกว่า
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
อัตราส่วนผสมอื่นๆ คือ อัตราส่วนผสม 1 : 1 และ 2 : 1 มีค่าความสามารถเชิงวัสดุ 176.68 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและ 165.76 กิโลกรัม
จังหวัดสุรินทร
ต่อชั่วโมง ตามลําดับ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
จากผลการวิเคราะห์
ปรากฏว่าาปลีอักตของชุ
ราส่วมนผสมของปุ
๋ยที่มเขตดุ
ีคุณสสมบั
ิตรงตามค่ามาตรฐานกําหนดและสามารถนําไปใช้
กลยุทปธุ๋ยการตลาดค
ชนทาน้ําสามเสน
ติ กรุตงเทพมหานคร
ประโยชน์ได้ คือ อัตราส่วนผสม 1โดย
: 1 ธัเพราะมี
นย ชัยทรปริมาณธาตุอาหารหลักตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ชนิด คือ ไนโตรเจนและฟอสเฟต
โดยมีค่าเท่ากับ 2.1 และ1.0
เปอร์
เซ็นทต์างการเงิ
ตามลํนาของการลงทุ
ดับ ซึ่งสอดคล้
องกับค่าในจั
ของอั
การวิ
เคราะห
นทําสวนสละ
งหวัตดราส่
จันทบุวนคาร์
รี บอนต่อไนโตรเจน(C/N) 12 : 1 โดยที่
ค่าความชื้นและปริมาณอินทรียวัตโดย
ถุมีคดวงรั
่าตรงตามเกณฑ์
ม
าตรฐานคื
อ
10.3
และ
37.2
เปอร์
เซ็นต์ ตามลําดับ
ตน สวัสดิ์มงคล

อภิปรายผล

จากการทดสอบเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด เมื่อพิจารณาที่ความเร็วรอบเดียวกันปุ๋ยที่มีอัตราส่วนผสมของมูลสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น
จะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมูลสัตว์ที่หมักเกิดการย่อยสลายได้ดี อีกทั้งเศษทางใบปาล์มที่มีลักษณะ
เหนียวและแข็งมีปริมาณน้อยกว่า ทําให้ปุ๋ยที่ถูกบีบอัดด้วยสกรูและถูกตัดด้วยใบมีดแล้วออกจากหน้าแป้นเพื่อการผลิตเป็นปุ๋ย
เม็ดได้ดี และเมื่อพิจารณาที่อัตราส่วนผสมเดียวกันที่ความเร็วรอบสูงขึ้นจะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
ความเร็วรอบในการบีบอัดของสกรูการตัดของใบมีดที่สูงขึ้นทําให้ปุ๋ยที่ถูกบีบอัดด้วยสกรูและถูกตัดด้วยใบมีดแล้วออกจากหน้า
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ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับต
ชาติ
วิจัยรํวานผสมดั
ไพพรรณี ครั้งงทีที
่ 11่กล่า วมาแล้ว นั้น ที่ ความเร็ วรอบ
แป้นเพื่อการผลิตเป็นปุ๋ยเม็ดได้ดี จากการพิจารณาที
่ความเร็วรอบและอั
ราส่
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดับชาติ งมหาวิ
อยุธยา ครั้งทีกิ
่ 8โลกรัมต่อชั่วโมง โดยที่ความเร็ว
330 รอบต่อนาที ในอัตราส่วนผสม 1 : 2 จะให้และงานประชุ
ค่าความสามารถเชิ
วัสทดุยาลั
สูงยทีราชภั
่สุดฏกลุคือมศรี187.78
รอบ 200 รอบต่อนาที ในทุกอัตราส่วการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นผสม นั้นไม่สามารถผลิตเป็นบปุสิ๋ยนเม็คาดในล็
ได้ อเนืคจ่อางจากความเร็
วรอบต่
ําทํา:ให้ปุ๋ยเกิดการอุดตัน
ย สินคาประเภทช็
อคโกแลต
ษา บริอษนาที
ัท NN&KY
จํากัวดนผสม 2 : 1 นั้นไม่สามารถผลิตเป็นปุ๋ยอัดเม็ดได้ เนื่องจาก
ที่ปลายสกรูอัด และที่ความเร็วรอบ กรณี
250ศึกรอบต่
อั
ต
ราส่
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดยยวและแข็
พิชญณี ตีงรทีณากรณ
อัตราส่วนผสมของทางใบปาล์มมีลักษณะเหนี
่มีปริมาณมากกว่ามูลสัตว์ทําให้ใบมีดไม่สามารถตัดได้จึงทําให้เกิด
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
่อนประเทศไทย
อุดตันที่ปลายสกรูอัด
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
จากผลการวิเคราะห์ปุ๋ย ปรากฏว่าโดย
ปุ๋ยพศวั
ที่มีปตริสุมขาณของมู
สบาย ลสัตว์เพิ่มสูงขึ้นจะมีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
มูลสัตว์เมื่อมีการหมักและการย่อยสลายก็
จะเปลี่ยนเป็
นอินตทรี
วัเห็ต-ดถุ20นางฟ
จธัึงนทํวาคม
าาแปรรู
ให้2560
มีปปริตามความต
มาณมากอแต่
ปริมาณธาตุ
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
งการของผู
บริโภค อาหารหลักจะลดลง
วัภันณ
ทีย
่ ฑ19
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
จันทบุกรจุี ลินทรีย์ย่อยสลาย
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนผสมที่มีปริมาณของทางใบปาล์มหาวิ
มมากกว่
า เนื่องจากทางใบปาล์มที่นําไปหมักดจะถู
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
จนเกิดเป็นธาตุอาหารหลัก จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ปุ๋ยในอัตราส่วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น คือ อัตราส่วนผสม 1 :
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
2 จะมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุดคือกรอบแนวคิ
43.7 เปอร์
เซ็นต์ แต่ปริมาณธาตุอาหารหลักมีค่าน้อยเกินไป โดยที่อัตราส่วนผสม 2 : 1
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
จะให้ปริมาณธาตุอาหารหลักมากที่สุดเมื่อนํโดย
ามารวมกั
บัลลังก สันนทัคืดอ 3.5 เปอร์เซ็นต์ แต่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากว่าค่ามาตรฐานที่
กําหนด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วการปรั
นผสมบ1ปรุ:งเส1 นซึทางการขนส
่งมีปริมาณอิ
นทรีTSP
ยวัตและ
ถุมากถึ
ง 37.2
เปอร์
ต์ และมี
งโดยใช
VRPTW
มาประยุ
กตเใซ็ชนกรณี
ศึกษา ปริมาณธาตุอาหาร
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
หลักเมื่อนํามารวมกันถึง 3.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมและตรงตามค่ามาตรฐานที่กําหนด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
กิตติกรรมประกาศ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิ
โดย ทถิรยาลั
นันทยเทคโนโลยี
ทิวาราตรีวิทรยาชมงคลตะวันออก ทุนอุดหนุนการวิจัยงบปราณประจําปี
2558 และขอขอบคุณกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพื
และปัจดจัสิยนการผลิ
พฤติกรรมการซื้อชและการตั
ใจของผูซตื้อทีสํ่มาีตนัอกผลิวิตจภััยณและพั
ฑจากตฒนนาการเกษตรเขตที
กกของธุรกิจชุมชน ่ 6 ได้ทําการ
จัน๋ยทบุรี
ตรวจสอบและวิเคราะห์ธาตุอาหารที่มจัีองหวั
ยู่ใดนปุ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เอกสารอ้างอิง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๋ยอินตตทรีไตยแ์ สงการผลิต การใช้ มาตรฐานและคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร:
จิรพงษ์ ประสิทธิเขต และคณะ. (2548).โดย ปุแสงจิ
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่
ประเทศไทย
จํากัด.
สรรพสามิตงใหม
กับการบริโภคของคนไทย
วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ และ ชาญ ถนัดงาน. (2541).
การออกแบบเครื
่องจักรกล เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ซีเอ็ด
โดย อุบล ไมพุม
ยูเคชั่น.
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
สอนริ น ทร์ เรื องปรั ชญากุ ล. (2547).รานเอกสารประกอบการสอนการทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์
แ ละเครื่ อ งทุ่ น แรง.
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์. สุรินทร์.
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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วิชาการระดั
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าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
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สารบัญ (ตอ)

การคัดเลือกแบคทีเรียชอบเค็มPROCEEDINGS
ที่สามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสเบื้องต้นจากกะปิ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัยScreening
(ภาคบรรยาย)
หนา
Preliminary
of บProtease
และงานประชุมวิชาการระดั
ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏProducing
กลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 Halophilic Bacteria

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็
อคจาย สิน(Ka-pi)
คาประเภทช็อคโกแลต :
from Shrimp
Paste
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัณี ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัย, และนวั
ภา แพงศรี
จิราวรรณตกรรม
แก้วน้ําเชื้อ
โดย พิชญพรรณวิ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหน
ายน้ําพริ
กเห็4.0”
ดนางฟาแแปรรู
ป
่อรเทคโนโลยี
ขั่มบชเคลื
่อชนประเทศไทย
หลักเพื
สูกตษาเพิ
ีวภาพ
คณะวิ
ทยาศาสตร์
ละเทคโนโลยี
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ทยาลั
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โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้อการศึ
งกับกการรายงานเกี
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คําสําคัญ : โปรติเอส, Bacillusโดย, แสงจิ
กะปิต, ตแบคที
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
Abstract
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
เคราะหทisางเศรษฐศาสตร
องการทํ
านาอินทรียดวfermented
ยวิธปี ลูกขาวตนเดีfood
่ยวและof Thailand and over Asia.
Shrimp Pasteการวิ(ka-pi)
served asขthe
traditional
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
าเภอปราสาท
Raw materials were used shrimp and salts, which that fermented by microorganisms.
Microorganisms
จังหวัดสุรินทร
produce protease enzymes
be hydrolyze
the protein. This research was focused on the
โดย that
โสภิตตาcan
ประพฤทธิ
พงษ
isolation of proteaseกลยุ
producing
halophilic
fromเขตดุ
ka-pi
and consequently morphology
ทธการตลาดค
าปลีกของชุมbacteria
ชนทาน้ําสามเสน
สติ กรุsamples
งเทพมหานคร
identification as well as 16S
โดย ธัrDNA
นย ชัยทรgene sequencing. The result found that 11 protease producing

bacteria were isolated
ka-piนของการลงทุ
samples.นทํBeside
activity determination on skim
การวิfrom
เคราะหten
ทางการเงิ
าสวนสละto
ในจัthe
งหวัดprotease
จันทบุรี
น สวัสดิ์มงคล
milk medium, the isolateโดยK ดวงรั
92 ตshowed
the highest ratio of the diameter clear zone between to
bacteria colony at 4.70. Moreover, the deduced protease producing bacteria K92 was identified
though the morphology followed by 16S rDNA analysis. The result revealed that the bacteria isolate K
92 was rod shape, gram positive and exhibited the highest topology to the strain Bacillus thuringiensis
with 99% identity. However, the isolated bacteria was grouped in the genus Bacillus, the significantly
protease producing bacteria for further industrial protease applications.
Keywords : Protease, Bacillus, Shrimp Paste, Halophilic Bacteria
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
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คุณภาพ วัตถุดิบ กรรมวิธีผลิต ตามแต่ท้องถิ่นเพื
นั้น่อๆขัซึบ่งเคลื
มีลักษณะกึ
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subtilis และ Micrococcus kristinae (Kobayashi
โดย แสงจิตต ไตetแสงal., 2003) ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะผลิตเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลาย
โปรตีนให้เป็นเพปไทด์ และกรดอะมิสรรพสามิ
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ลตอความต
องการซื้อสินอคาบางชนิ
ในรานคดายัปลีงเป็
ก: นกรณี
ศึกณ
ษาหภูมิสูงได้อีกด้วย
เพราะเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นจากจุลินทรีย์ เหล่านี้ไม่เพียงแต่่มจีผะเป็
นพวกชอบเกลื
ทนอุ
ราน ซีพีเฟรชมารท กในกรุ
เทพมหานคร
ด กะปิแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
(Sánchez-Porro et al., 2003) ในประเทศไทยมี
ะปิ งมากมายหลายชนิ
โดย อัญชลี เยาวราช
ตามแต่
ท้อทงถิ
่นนั้นๆ โดยส่
วนใหญ่
ทํานมาจากกุ
่งมีนมเดีากในแถบชายฝั
่งอันดามัน
กับวัตถุดิบ และกรรมวิธีการ ผลิตการวิ
เคราะห
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอิ
ทรียดวยวิ้งธปเคย
ี ลูกขซึาวต
่ยวและ
ดังนั้นจึงมีการผลิตกะปิ ในหลายการทํ
ๆ แห่
งของพื
ที่ต้งิดเดิกัมบของกลุ
ทะเลมรวมทั
้งบริเวณปากอ่
วไทยแถบจั
งหวัดสมุทรสงคราม
านาอิ
นทรียแ้นบบดั
เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําาบลทมอ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และเพชรบุรี เป็นต้น และส่งจําหน่ายตามตลาดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
โสภิตตามทีประพฤทธิ
พงษ ตเอนไซม์โปรติเอสจากกะปิ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ใน
วัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรีโดยยชอบเค็
่สามารถผลิ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมต่าง ๆ

โดย ธันย ชัยทร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

เพื่อคัดแยกและบ่งชี้สายพันธุ์แบคทีเรียชอบเค็มจากกะปิที่สามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย

แหล่งตัวอย่าง
ตัวอย่างกะปิ 10 ตัวอย่างจากตลาด 3 แหล่ง ได้แก่ ตลาดประตูน้ําพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 ตัวอย่าง, ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 4 ตัวอย่าง และตลาดบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 3 ตัวอย่าง
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สารบัญ (ตอ)

การแยกเชื้อแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โPROCEEDINGS
ปรติเอส

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

่องในวโรกาสคลายวั่ ท
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ป
นําตัวบทความวิ
อย่าง 10 กรั
ใเนืนขวดชมพู
ี่มีน้ํากลั่น 90
มิลลิารํลาไพพรรณี
ิตร ทีครบ่ผ่า113นการฆ่
าเชื้อแล้วโดยทําการเจื
จัยมใส่
(ภาคบรรยาย)
หนอาจางที่ระดับ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ต่าง ๆ ปิเปตสารละลายแต่ละความเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งนิวเตรียนท์ (Nutrient agar,
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
NA) ที่เติมโซเดียมคลอไรด์
มข้จํนากัร้ดอยละ 0.5 (น้ําหนักต่อปริมาตร) และสกิมมิลล์ (Skim milk) ความ
กรณี(NaCl)
ศึกษา บริษความเข้
ัท NN&KY
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
และนวั
เข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนักโดยต่อพิปริ
(Poluri etจัยal.,
2003)ตกรรม
นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ชญมณาตร
ี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
ป ้อให้บริสุทธิ์และเก็บลงในอาหารแข็ง
ขับเคลื่อนประเทศไทย
24 ชั่วโมง ศึกษาการเจริญของเชื้อเพื
ลัก่อษณะโคโลนี
สีหรือรูปร่างที่แตกต่4.0”
างกันาแปรรู
แยกเชื
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
นิวเตรียนท์ (NA slant) บ่มที่อุณโดยหภูพศวั
มิ 37
ยส และเก็บเพื่อใช้ในการทดลองขั้นต่อไป
ต สุองศาเซลเซี
ขสบาย

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรีเพืย่อชอบเค็
ทีหอประชุ
่ผายลิตของโรงเรี
เอสมพระเกี
มเอนไซม์
สิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
การจัดจํมาณหน
ยนวัโปรติ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จังหวัดจันน
ทบุของแบคที
รี
นําเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้
อยสลายโปรตี
เรียที่แยกได้บนอาหารแข็งสกิมมิลล์ความ
โดย จัมกาทดสอบการย่
รกฤษณ วิเชียรมงคล
การสื
่อสารแบบปากต
กทรอนิ
(eWOM) กับผลประกอบการ
เข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้กรอบแนวคิ
ําหนักต่อดปริ
มาตร
นําไปบ่มอปากอิ
ที่อุณเล็หภู
มิ 37กสองศาเซลเซี
ยส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีที่
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
สร้างวงใส (Clear zone) วัดขนาดของเส้
นผ่านศูนย์กลางวงใสและเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี เพื่อคํานวณอัตราส่วนของ
โดย บัลลังก สันทัด
เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสต่การปรั
อเส้นบผ่ปรุานศู
ย์กลางโคโลนี
andมาประยุ
Bovornreungroj,
งเสนนทางการขนส
งโดยใช(Kanlayakrit
TSP และ VRPTW
กตใช กรณีศึกษา2005) เก็บตัวอย่างเชื้อที่แยก
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ได้ลงในอาหารแข็งนิวเตรียนท์ (NA slant) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เก็บเพื่อใช้ในการทดลองขั้นต่อไป

โดย วัชรพล วงศจันทร

การปรัทบยาของแบคที
ปรุงกระบวนการเพื
พลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิ
เรีย่อทีลดความผิ
่คัดเลือดกได้
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
สัง เกตลัก ษณะของรูป ร่ า ง สีข องโคโลนีข องแบคที เรีย ที่เจริ ญ บนอาหารแข็ง
ย้อ มแกรมด้ ว ยเทคนิ ค
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
Gram’s staining เพื่อศึกพฤติ
ษาการติ
ดสีและรูปร่างเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี

่ยวสานุรของเชื
ักษ ้อแบคทีเรียที่แยกได้
ศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ของชิโดย
้นส่วชวนพบ
น 16SเอีrDNA
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ดการเศรษฐกิ
าเภอพระนครศรี
ศึกษานิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วนบริเวณ 16S rDNA
โดยส่งจตัชุมวชน
อย่าอํงไปวิ
เคราะห์ทอี่บยุธริยาษัท แมคโครเจน(Macrogen)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเทศเกาหลี ทําการเพิ่มปริมโดยาณชิ
้นส่วน 16S rDNA ด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ไพร์
แสงจิตต ไตแสง
เมอร์ 27F 5' (AGA สรรพสามิ
GTT TGA
TCMTGG CTC AG) 3' และ 1492R 5' (TAC GGY TAC CTT GTT ACG
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ACT T) 3' และในการหาลําโดย
ดับนิอุวบคลี
ล ไมโอไทด์
พุม ใช้ไพร์เมอร์ 785F 5' (GGA TTA GAT ACC CTG GTA) 3' และ
907R 5' (CCG TCA ATTการสืCMT
TTR AGT TT)่มีผลต
3' อเปรี
ยบเที
ยบกั้อบสินลํคาาดัในร
บนิาวนคคลีาปลี
โอไทด์
ของชิ
่อสารทางการตลาดที
ความต
องการซื
ก: กรณี
ศึกษา้นส่วนบริเวณ 16S rDNA กับ
าน ซีพีเโฟรชมาร
ท ในกรุ
ฐานข้อมูลใน GenBankรโดยใช้
ปรแกรม
Theงเทพมหานคร
Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) เพื่อจําแนกสายพันธุ์
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
แบคทีเรีย
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ผลการทดลองและวิจจังารณ์
หวัดสุรินทร
โสภิตตา โประพฤทธิ
การแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่ผโดย
ลิตเอนไซม์
ปรติเอสพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ชนทางน้จํําาสามเสน
จากการนํ า ตั ว อย่ า งจากกะปิ จ ากของชุ
3 มแหล่
นวน เขตดุ
10 สติ กรุงเทพมหานคร
ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ตลาดประตู น้ํ า พระอิ น ทร์
โดย ธันย ชัยทร

จ.พระนครศรีอยุธยา 3 ตัวอย่าง ตลาดไท จ.ปทุมธานี 4 ตัวอย่าง ตลาดบ้านไร่ จ. อุทัยธานี 4 ตัวอย่าง มาแยกเชื้อ
การวิเคราะห
นของการลงทุ
งหวัดจัทีน่เทบุ
ี
แบคทีเรียชอบเค็มในอาหารแข็
งนิทวางการเงิ
เตรียนท์
(Nutrientนทําสวนสละ
agar, ในจัNA)
ติมรโซเดี
ยมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
0.5 (น้ําหนักต่อปริมาตร) และสกิมมิลล์ (Skim milk) ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนักต่อปริมาตร พบว่าสามารถ
คั ด แยกเชื้ อ แบคที เรี ยจากตั ว อย่ า งกะปิ จ ากตลาดประตู น้ํ า พระอิ น ทร์ จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สามารถคั ด แยกได้
3 ไอโซเลต ได้แก่ ไอโซเลต K 14 K 15 และ K 27 ตัวอย่างกะปิจาก ตลาดไท จ.ปทุมธานี สามารถคัดแยกได้ 3 ไอโซเลต
ได้แก่ ไอโซเลต K 55 K 64 และ K 65 และตัวอย่างกะปิจาก ตลาดบ้านไร่ จ. อุทัยธานี สามารถคัดแยกได้
5 ไอโซเลต ได้แก่ ไอโซเลต K 92 K 93 K 94 K 95 และ K 97 ดังแสดงในตารางที่ 1
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
4 2560
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

ตาราางที่ 1 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียชอบเค็มจากตัตัวอย่างกะปิ
PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ตัวอย่
ว าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจแหล่
ัย (ภาคบรรยาย)
ง
จําฏกลุนวมวน
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา
ไอโซเลต
ต
ตลาดประตู
น้ําพระอิ
พ การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นทร์ จ.พรระนครศรีอยุธยาาบสินคาในล็อคจ2าย สินคาประเภทช็อคโกแลต
K 14: K 15
ษา จ.พร
บริษระนครศรี
ัท NN&KY จํอายุกัดธยาา
ต
ตลาดประตู
น้ําพระอิ
พ กรณีนศึกทร์
1 ตกรรม
K 27
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวั
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ต
ตลาดประตู
น้ําพระอิ
พ นทร์ จ.พรระนครศรีอยุธยาา
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
ตลาดไท
จ. ปทุมธานี
ธ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มธานี
ธ ต สุขสบาย
K 55
1
ตลาดไท จ.โดยปทุพศวั
แนวทางในการพั
าแปรรู
องการของผูบริKโภค
จ. ปทุมธานี
ธฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
64 K 65
2
ตลาดไท
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
รี
ธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจัน-ทบุรี
ตลาดไท จ. ปทุมธานี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
านไร่ จ.อุทัยธานี
ย
ตลาดดบ้
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ตลาดดบ้
านไร่
ยประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
K 92 K 93 K 94 K 955 K 97
5
ของธุ
รกิจคจ.อุ
าปลีทกัยธานี
ตลาดดบ้านไร่โดย
จ.อุบัทลัยธานี
ยลังก สันทัด
-

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
าณะของโคโลนี
กัด
จากนั้นคัดเลื
ด อกเชื้อแบคททีบริเรีษยัทที่มXYZ
ีลักจํษณ
ที่ต่ตางกัน เช่น สี รูปร่าง และลักษษณะโคโลนี มาแแยกให้เป็น
โดย วัชรพล วงศจันทร
เชื้อบริ
บ สุทธิ์
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
คัดเลืลือกเชื้อแบคทีเรี
เ ยี ชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์
โดย โถิปร
รนัรติ
นทเอสได้
ทิวาราตรีวิทย
จากการแแยกและคัดเลือกเชื
กพฤติ้อกแบคที
เ
รี
ย
ยที
่
ส
ามารถย่
อยสลายโปรตี
นตได้ด้ภัณจะสั
งเกตได้
จาากบริ
รรมการซื้อและการตัดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิ
ฑจากต
นกกของธุ
รกิจชุเวณวงใสร
มชน รอบโคโลนี
จังหวัดจันทบุรี นในอาหารแข็
ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคททีเรียสามารถย่อยสลายโปรตี
น
งสกิ
ส มมิลล์ได้ (ภาพที่ 1) พบว่าเชื้อที่แยกได้คืคือไอโซเลต
โดย
ชวนพบ
เอี
ย
่
วสานุ
ร
ก
ั
ษ
K 922 สามารถย่อยสสลายโปรตีนได้สูสงสุดซึ่งมีอัตราส่วนวงใสต่อโคโโลนีเท่ากับ 4.770 ในขณะที่ K 15 K 14 K 95 และ K 93
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
มีอัตราส่
ร วนวงใสต่อโคโลนี
โ เท่ากับ 4.66
4การศึ
4.65 0.882 และ 0.31 ตามลํ
ต าดับ ซึ่งผลการทดลองใกกล้เคียงกับ Ismail (2014)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในกาารศึกษาแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิ
า
นไซม์
โดยตเอน
แสงจิ
ตต โไตปรติ
แสงเอสในอาหารหมักของประเทศมาเลเซียได้ 3 สาายพันธุ์ คือ
Baciillus sp., Enteerococcus gaallinarum
และ
Bacillus
thuuringiensis ซึ่งมีอัตราส่วนวงใใสต่อโคโลนีเท่ากับ 0, 1.9
สรรพสามิตใหม
กะับการบริ
โภคของคนไทย
โดยเรีอุยบลไอโซเลต
และ 3.2 ตามลําดับ และเนื่องจากกเชื้อแบคที
ไ ไมพุม K 92 มีแนวโน้มในกการย่อยสลายโปปรตีนได้สูงสุด จึงคัดเลือก
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
งการซืข้อองช
สินคชิา้นในร
าปลีกrD
: กรณีศเป็ึกษา
ไอโซเลต K 92 ไปศึกษาสายพั
ก
นธุ์แบคที
บ เรียด้วยการศึกษาลํ่มีผาลต
วคลี
ว โออไทด์
ส่วนานค16s
DNA
นลําดับต่ตอไป
ดับอนิความต
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการย่อยโปรตี
อ
นบนอาาหารสกิมมิลล์ของเชื้อที่แยกได้้
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
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สารบัญ (ตอ)

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อที่แยกได้
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิ้อชแบคที
าการระดับเชาติ
่ 11
การศึกษาลักษณะทางสัเนืณ่องในวโรกาสคล
ฐานวิทยาของเชื
รียวทีิจัย่มรําีไพพรรณี
แนวโน้ครัม้งทีในการย่
อยสลายโปรตีนได้สูงคือ K 92 K 15
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
K 14 K 93 และ K 95 พบว่าแบคที
เรียมทีวิช่แาการระดั
ยกได้บชาติ
มีลมหาวิ
ักษณะโคโลนี
ีขอาวขุ
ก ติดสีแกรมบวก มีรหน
ูปร่าางท่อน จาก
และงานประชุ
ทยาลัยราชภัฏกลุส
มศรี
ยุธยา ่น
ครั้งขอบหยั
ที่ 8
การศึกษาพบว่าลักษณะทางสั
ณฐานวิทยามีความสอดคล้
าพรรณ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคอางกั
ในล็บอการศึ
คจาย กสิษาของอํ
นคาประเภทช็
อคโกแลตชัย: กุลเสรีวัฒน์และคณะ (2558)
ศึกษา บริ
จํากัดต เอนไซม์ โ ปรติ เ อส จากตั ว อย่ า งปลาร้ า พบว่ า แบคที เ รี ย ที่ แ ยกได้
ทํ า การคั ด แยกแบคที เ รีกรณี
ย ชอบเค็
ม ษทีัท่ สNN&KY
ามารถผลิ
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
12 ไอโซเลต พบว่ามี 9 ไอโซเลต ได้แก่ SA2 SA3 SB1 SC1 SC2 SD1 SE1 SF1 และ SF3 มีลักษณะโคโลนี กลมนูน
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อแนประเทศไทย
ขอบเรียบ ผิวมันวาวทั้งหมด
และ
3
ไอโซเลต
ได้
ก่
SA1
SE2
และ
SF2
ษณะโคโลนี
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอมีนลจัักงหวั
ดจันทบุรี กลม แบน ขอบหยักเป็นคลื่น
ผิวด้าน
โดย พศวัต สุขสบาย

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
( อํา36)
(อาคาร
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวัดจันทบุรี
ศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดฺของชิ้นส่วน 16S
เรียดรติยจันฯไอโซเลต
K 92
มหาวิทrDNA
ยาลัยราชภัของแบคที
ฏรําไพพรรณี จังหวั
ทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การตรวจสอบข้กรอบแนวคิ
อมูลลําดัดบการสื
นิวคลี
โอไทด์ของชิ้นส่วน 16S rDNA ของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายโปรตีนได้โดย
่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
การเปรียบเทียบลําดับนิของธุ
วคลีรโกิอไทด์
อมูกลารโรงแรมในประเทศไทย
GeneBank พบว่าเชื้อไอโซเลต K 92 มีความใกล้เคียงกับแบคทีเรีย
จคาปลีในฐานข้
กประเภทบริ
สายพันธุ์ Bacillus thuringiensis
โดย บัลลัมีงเกปอร์
สันทัเซ็ดนต์ความคล้ายคลึงเท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช
TSP และ VRPTW มาประยุ
ช กรณีศเรีึกยษาจํานวนสามสายพันธุ์ที่สามารถ
Ismail (2014) ที่สามารถแยกเชื้อจากอาหารหมั
กของประเทศมาเลเซี
ยพบเชืกต้อใแบคที
บริษัท XYZ จํากัด
ผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้ ได้แก่ Bacillus sp., Enterococcus gallinarum และ Bacillus thuringiensis นอกจากนั้น
โดย วัชรพล วงศจันทร
ยังพบว่าเมื่อทําการแยกเชื
้อในกะปิ
พื้นบ้าน (Terasi)
ของประเทศมาเลเซี
เรียที่สตามารถผลิ
การปรั
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนับยสินแบคที
คาประเภทผลิ
โคมไฟ ตเอนไซม์โปรติเอสได้
สูงสุด คือรหัส S1-13 มียานยนต
ลักษณะรู
งท่:อบริน ษติัทดXYZ
สีแกรมบวก
จัดอยู่ในกลุ่ม B. subtilis /B. amyloliquefaciens
กรณีปศร่ึกาษา
จํากัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
(Chukeatirote et al., 2016) ส่วนในประเทศไทยมีการศึกษาโดยแยกเชื้อแบคทีเรียจากกะปิ พบว่าสายพันธุ์ที่แยกได้
้อและการตั
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัkapi
ณฑจากต
ชน
และเหมาะสมในการนําพฤติ
มาใช้กรรมการซื
เป็นหัวเชื
้อในการผลิ
ต vegetarian
ได้แนก่กกของธุ
แบคทีรกิเจรีชุยมไอโซเลต
RY1 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
จังหวัดจันทบุรี
Bacillus subtilis (Wittanalaiโดยetชวนพบ
al., 2010)
้นยังพบว่าการศึกษาของ Pakdeeto et al. (2007) ซึ่งแยก
เอี่ยวสานุนอกจากนั
รักษ
เชื้อจากตัวอย่างกะปิของประเทศไทยพบแบคที
ที่สดการเศรษฐกิ
ามารถเจริจญชุมได้
มปานกลางที
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริเรีหยารจั
ชนในสภาวะเค็
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา ่ระดับความเข้มข้นของ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
เกลือโซเดียมคลอไรด์ 5-30 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่เชื้อสายพันธุ์ Lentibacillus kapialis
โดย แสงจิ
แสง ตเอนไซม์โปรติเอสและแยกได้จากตัวอย่างกะปิหรืออาหารหมักที่มี
ดังนั้นจะเห็นว่าเชื้อแบคที
เรียตทีต่สไตามารถผลิ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
เกลือส่วนใหญ่เป็นเชื้อในสกุล Bacillus ซึ่งมีโคภคของคนไทย
วามสําคัญในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส ดังนั้นเชื้อแบคทีเรีย Bacillus
โดย อุบล ไมพุม
thuringiensis K 92 ที่แยกได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ปลาร้า
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
น้ําปลา เป็นต้น ซึ่งเอนไซม์
เอสมีบททบาทในการย่
อยโปรตีนในเนื้อปลา และอาจช่วยลดระยะเวลาในการหมักให้เร็ว
รานโปรติ
ซีพีเฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
ขึ้น หรือนําไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมอื
ๆ ได้
โดย อัญชลี่นเยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
สรุปผลการทดลอง การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
จากการคัดแยกแบคทีโดยเรียโสภิ
ที่ชตอบเค็
มและสามารถผลิ
ตเอนไซม์โปรติเอสได้จากตัวอย่างกะปิ พบว่าสามารถแยก
ตา ประพฤทธิ
พงษ
แบคทีเรียได้จํานวน 11 กลยุ
ไอโซเลต
และเมืาปลี
่อคักดของชุ
เลือมกเชื
เรียเขตดุ
ที่คาดว่
ทธการตลาดค
ชนท้อาแบคที
น้ําสามเสน
สติ ากรุสามารถผลิ
งเทพมหานครตเอนไซม์โปรติเอสโดยนําไปทดสอบ
การย่อยสลายโปรตีนพบว่าเชื้อโดย
ที่แยกได้
K 92 สามารถย่อยสลายโปรตีนได้สูงสุดซึ่งมีอัตราส่วนวงใสต่อโคโลนี
ธันย ชัไยอโซเลต
ทร

เท่ากับ 4.70 การศึกษาลั
ณฐานวิ
ทยาและเปรี
ยบเทีในจั
ยบข้งหวัอมูดจัลนนิทบุวคลี
การวิกเษณะทางสั
คราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
รี โอไทด์ของชิ้นส่วน 16S rDNA ของ
โดย ดวงรัมตีสนีขสวั
สดิ่น์มงคล
ไอโซเลต K 92 พบว่ามีลักษณะโคโลนี
าวขุ
รูปร่างท่อน ติดสีแกรมบวก และมีความใกล้เคียงกับแบคทีเรียสายพันธุ์
Bacillus thuringiensis มีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงเท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์กลุ่มสําคัญที่สามารถผลิต
เอนไซม์โปรติเอสได้ จึงสามารถนําไปประยุกต์ในการผลิตเอนไซม์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ และใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักต่อไป
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างาน
แสงจิตต ไตแสง
คําสําคัญ: การควบคุมสรรพสามิ
คุณภาพ,
ฐานราก,
ค FMEA
ตใหม
กับการบริเทคนิ
โภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความต
องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
Abstract
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ชลี เยาวราชis to investigate the problem of foundation by applying the
The purpose ofโดยthisอัญresearch
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
Failure Mode andการทํ
Effect
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withอํthe
collection and study the
านาอิAnalysis
นทรียแบบดั้ง(FMEA).
เดิม ของกลุThe
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
าเภอปราสาท
related research ofจังหวัthe
building foundation and the factors causing the delay including
ดสุรhigh-rise
ินทร
โดย foundation.
โสภิตตา ประพฤทธิ
the quality control of the
Toพงษ
investigate the problems of the foundation, the data is
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
ําสามเสนinเขตดุ
สติ กรุto
งเทพมหานคร
analyzed by using the Risk Prior Numberาน้(RPN)
order
get the information to provide a
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
questionnaire along with the brainstormed meeting and to analyze the causes and the solutions

เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
งหวัดจันทบุthe
รี cause of the problem and its
of the problem inการวิ
section.
The FMEA
technique
canในจัidentify
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
consequences by separating into categories like the soil adjusting level section, of which the
highest RPN rank is 53.45, will be categorized as the type of machine used in the work. The
reinforcement steel section, of which the highest RPN is 57.31, will be categorized as the using of
material. The concrete molding section can be categorized differently as the type of the skill
labor for concrete molding before pouring concrete, of which the highest RPN rank is 57.39. The
type of machine used in work for Concrete molding after pouring concrete, of which the highest
RPN rank is 48.88. For the concrete section, of which the highest RPN rank is 57.68, will be
categorized as the type of material used in the work.
Keywords: Quality Control, Foundation, FMEA Technique
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ให้การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง มีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่ง
วสานุรักษ
การควบคุมคุณภาพในการก่
อโดย
สร้าชวนพบ
งให้เป็เอีน่ยไปตามหลั
กวิศวกรรมจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อาคารที่มีขนาดใหญ่และมีผู้พักอาศั
่มาก ดังอนัยุ้นธยามาตรฐานของงานก่อสร้าง จึงควรมีการตรวจสอบและกําหนด
จังหวัยอยู
ดพระนครศรี
มาตรฐานในการทํางานรวมถึงการวางแผนการแก้
โดย แสงจิตตปไตัญแหาที
สง ่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง (มลฤดี ภิญชวนิชย์,
สรรพสามิตอใหม
ับการบริวยเมื
โภคของคนไทย
2552) การวางแผนการแก้ปัญหาในงานก่
สร้ากงจะช่
่อเกิดปัญหาขึ้นเราจะมีแผนการรับมือในการแก้ปัญหา ทั้ง
โดย อุงมีบลผลเกี
ไมพ่ยุมวกับงบประมาณในการลงทุนด้วย
ยังเป็นการลดระยะเวลาในการทํางาน และยั
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตเราสามารถแบ่
อความตองการซื้องสิส่นวคนงานออกได้
า ในรานคาปลีกห: กรณี
ศึกษาางด้วยกัน เช่น
ในการก่อสร้างโครงสร้างของอาคารขนาดใหญ่
ลายอย่
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
งานเสาเข็ม งานฐานราก คาน พื้น เสา โดย
งานในส่
นต่าง ๆ อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ (ณัฐพงศ์ มกระธัช
อัญชลีวเยาวราช
และ ยศพงศ์ วงศ์ระวกีฎล, 2556)การวิซึเคราะห
่งความผิ
ดพลาดเหล่ขาองการทํ
นี้ ลูกค้านาอิ
าอาจจะไม่
มอบงานที่เสร็จแล้ว
ทางเศรษฐศาสตร
นทรียดวยวิเห็ธปีนลูในเวลาที
กขาวตนเดี่ร่ยับวและ
การทํ
านาอิ
นทรีอยนการส่
แบบดั้งเดิงมอบ
ม ของกลุ
าบลทมอ
เพราะจะมีการแก้ไขและเก็บความเรี
ยบร้
อยก่
แต่มใเกษตรกรรมธรรมชาติ
นส่วนของผู้ก่อสร้าตํงจะต้
องเสีอํายเภอปราสาท
ค่าใช้จ่าย ทั้งค่าของ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
และค่า แรงในการแก้ไ ขงานที่เกิด ความผิดพลาด และยังเสีย เวลาในการแก้ไ ขงานทํ า ให้เกิด ความล่า ช้ า ในงาน
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
(สุจินตน์ จินาพันธุ์, 2559)ดังนั้นเราจึงควรมี
การศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นจึงได้ทําการศึกษาและตรวจสอบคุ
โดย ธันย ชัยณ
ทรภาพของงานฐานรากของอาคารตัวอย่างจะเป็นการศึกษาและ
ติดตามถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ด้วยวิธี Failure Mode and
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
งผลกระทบที
กิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ของ
Effect Analysis (FMEA) จะทําให้ทราบถึ
โดย ดวงรั
ตน สวัสดิ์ม่เงคล
งานก่อสร้างฐานรากของอาคารสูง ซึ่งในงานฐานรากจะมีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆ ของงานโครงสร้าง แต่จะเป็น
สิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเนื่องจากฐานรากโดยส่วนใหญ่จะจมอยู่ใต้ดิน ทําให้ไม่มีใครมองเห็น จะมีผู้ที่ทราบถึงปัญหาก็
คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในงานเท่านั้น ดังนั้นการก่อสร้างฐานรากของอาคารจึงเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในการทํางาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรม
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

วัตถุประสงค์ของการวิจัย รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
ัย (ภาคบรรยาย)
หนคาเอฟเอ็ม
1 เพืบทความวิ
่อศึกษาใช้จเทคนิ
คเนืด้่องในวโรกาสคล
านคุณภาพ
ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของงานฐานรากด้วยเทคนิ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
อีเอ Failure Mode and
Effect Analysis ( FMEA )
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
2 เพื่อประยุกรณี
กต์ใศช้ึกษา
Process
FailureจํากัMode
and Effect Analysis (PFMEA) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
บริษัท NN&KY
ด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ัยและนวัตกรรม
โดย พิงชญณี ตีรณากรณ
คุณภาพงานฐานรากของอาคารสู

แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ระเบียบการวิจัย ของโรงเรีโดย
พศวัต สุขสบาย
ขอบเขตของการศึ
กษาในโครงการตั
งซึ
่งาเป็
นอาคารพั
กอาศั
ย สูง 37บริชัโภค
้น ความสูงรวม 127.05 เมตร
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑว19เอย่
ห็-ด20านางฟ
แปรรู
ป ตามความต
องการของผู
ธันวาคม
2560
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุรี กษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ยังอยู่ในช่วงของระยะเวลาในการก่อสร้
างงานโครงสร้าง จึงทําให้สามารถเก็บข้อมูลและศึ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
งานก่อสร้างฐานรากได้อย่างครบถ้วน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
1. ระยะเวลาในการเก็
บข้อมูลกการก่
อสร้างฐานรากใช้ระยะเวลารวม 5 เดือน (กรกฎาคม 2559 –
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
พฤศจิกายน 2559)
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใชเป็TSP
VRPTW
กตใช กรณีศึกษา
2. ได้มีการแยกหมวดของงานฐานรากไว้
น 4และ
หมวด
ดังนีมาประยุ
้
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
1. งานขุดปรับระดับดินและเทคอนกรีตหยาบ
จันทร
2.การปรั
งานผูบกโดย
เหล็วัชกรพล
เสริมวงศ
คอนกรี
ต
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
3.ยานยนต
งานไม้แกรณี
บบหรื
อแบบหล่
คอนกรี
ศึกษา
: บริษัท อXYZ
จํากัดต
โดย ถิรตนันท ทิวาราตรีวิทย
4. งานคอนกรี
กรรมการซื
้อและการตั
ดสินงงานก่
ใจของผูอซสร้
ื้อทีา่มงฐานราก
ีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
3. ใช้เทคนิคพฤติ
PFMEA
ในการปรั
บปรุ
จังหวัดจันทบุรี
4. วิธีการเก็บข้อมูโดย
ล การเก็
บรวบรวมข้อมูลจะเป็นการประชุมและทําแบบสอบถามจากบุคคลที่มีส่วน
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้การศึ
างงานฐานรากโดยแยกเป็
วบคุมงานก่
้รับเหมางานก่
กษาบทบาทผูนําในการบริหนารจัผูด้คการเศรษฐกิ
จชุมอชนสร้อําางและผู
เภอพระนครศรี
อยุธยา อสร้าง จํานวน 15 คน
เพื่อหาความเสี่ยงที่เกิดจังขึหวั้นกัดพระนครศรี
บการก่อสร้
และหาข้อสรุปถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับงานก่อสร้างฐานราก
อยุาธงงานฐานราก
ยา
โดย แสงจิ
ตต ไตแาสง
5. การวัดระดับความเสี
่ยง และทํ
การวิเคราะห์เพื่อหาค่า Risk Priority Number(RPN) ตามสูตรดังนี้
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
RPN = S x O x D
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
RPN เมื่อหมายถึ
เลขลํ
าดับความเสี่ยง Risk Priority Number
โดยงอัตัญวชลี
เยาวราช
S
Severity
คือ ความรุ
นแรงของลั
ง ่ยวและ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินทรีกยษณะข้
ดวยวิธปี อลูบกพร่
กขาวตอนเดี
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําเภอปราสาท
O
Occurrence
คือ โอกาสในการเกิด
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
D
Detection
คือ ความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
โดย ธันย ชัยทร

1. FMEA ของงานขุ
บระดันบของการลงทุ
ดิน จะพบว่
ปัญหาเรืในจั่องการใช้
เครืรี ่องจักรขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยง
การวิเคราะหดทปรั
างการเงิ
นทําาสวนสละ
งหวัดจันทบุ
โดย ดวงรัตอนงมี
สวักสารเลื
ดิ์มงคลอกใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณสูง
สูงที่สุดจึงควรมีการวางแผนและจะต้
เกินความจําเป็น ในงานเทลีนไม่มีการบดอัดทรายเป็นงานที่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําที่สุด และอาจทําให้เกิดความ
บกพร่องในการทํางานได้จึงต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนการทํางานอย่างละเอียด แต่ใช้วิธีการเทลีนคอนกรีตให้มี
ความหนากว่ามาตรฐานได้เพื่อลดเวลาในการบดอัดทรายได้ดังแสดงในตารางที่ 1
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บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ชาการระดั
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA
ของงานขุ
ดปรัมบวิระดั
บดิบชาติ
น วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
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จ
ย
ั
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ชื่องาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก ....
TEAM…….……………………………..……………….

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

By…สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคFMEA
าประเภทช็
อคโกแลต : FMEA…..................
No…1/5…
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
การ
โอกาสที่
วิธีป้องกัน ปั ญหาที่
ความ
กระบวนการ/
แนวทางการศึ
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดของปั
จําหน
ายน้ําพริอาจ
กเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
สาเหตุ
ญ หา
ปั ญหาที่ เกิด ขึ้น
ผลที่ ต ามมา เพื
RPN
ตรวจจับ
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
เกิด ขึ้น
รุน แรง (S)
ส่วนงาน
ด ขึ้น (O)
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเกิเภอโป
งน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี ปัญ หา (D)
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อ
ขสบายไม่มีการอบรมหรือการ
ความชํานาญของแรงงาน ฐานรานไม่ได้คุณโดย
ภาพ พศวัต สุ4.20
2.67
3.47
38.91
พัฒนาแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ไม่มีความชํานาญของ
เลือกใช้แรงงานที่มีความ
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ2.93
( อํา36)
(อาคาร
การวางระดับผิดพลาด
ฐานรากไม่
ด้ระดับดจําณหน
3.93
39.96
เพื่อไการจั
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 3.47
มหาวิทยาลัยแรงงาน
ราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ชํานาญมาใช้ทํางาน
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
ความบกพร่องในการ
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ3.13
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ3.67
ความประมาทในการทํางาน
3.80
43.65
การทํางาน
ทํางาน
จิตสํานึกในการทํางาน
งานขุดปรับ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ระดับ
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
สันทัด ใช้งบประมาณสูง
ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ งบประมาณสูง โดย บัลลังก 4.00
3.40
3.93
53.45
วิธี
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เลือกใช้เครื่องจักรผิด
การเลือกใช้เครื่องมือผิด
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
เครื่องมือมีจํานวนมาก
3.00
4.00
46.44
บริษัท XYZ จํากัด 3.87 ประเภท
ประเภท
วิธี
โดย วัชรพล วงศจันทร
จะต้องมีการตรวจสอบ
ไม่มีการบํารุงรักษา
บปรุางาน
งกระบวนการเพื
เครื่องจักรชํารุดเสียหาย ความล้การปรั
าช้าในการทํ
3.87 ่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
2.87 เครืบ่อสิงจันกครก่าอประเภทผลิ
นและหลัง ตโคมไฟ
3.73
41.43
เครื่องจักรก่อนทํางาน
ทํางาน
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โอกาสที่
การ
โดย ถิรนันทความ
ทิวาราตรีวิทย
กระบวนการ/
วิธีป้องกัน ปั ญหาที่
ปั ญหาที่ เกิด ขึ้น
ผลที
่
ต
ามมา
สาเหตุ
ข
องปั
ญ
หา
RPN
อาจ
ตรวจจั
บ
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ส่วนงาน
รุน แรง (S)ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุ
เกิด ขึ้น รกิจชุมชน
ญ
หา
(D)
เกิ
ด
ขึ
น
้
(O)
ปั
จังหวัดจันทบุรี
จะต้องมีการตรวจสอบ
การเทลีนไม่มีการบดอัด
ความบกพร่
เอี่ยวสานุ
รักษ องในการ
พื้นฐานรากทรุด โดย ชวนพบ3.67
2.47 การทํางานอย่างละเอียด
3.93
35.63
ทราย
ทํางาน
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน และถู
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
กต้อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะต้องมีการตรวจสอบ
ดินสไลด์เนื่องจากแรงดัน ผนังบ่อถล่มจะเกิดความล้า
ไม่มีการวางแผนการ
4.07
3.07
การทํางานอย่างละเอียด
3.47
43.36
ดินภายนอก
ช้าในการทํางาน โดย แสงจิตต ไตแสงทํางานที่ดี
และถูกต้อง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เตรียมเครื่องจักรที่ใช้ใน
โดยางาน
อุบล ไม3.53
พุม ไม่มีการวางแผนการ
งานขุดปรับ มีน้ําขังภายในหลุม
เป็นอุปสรรคในการทํ
3.00 การดูดน้ําให้พร้อม
3.87
40.98
ทํางานที่ดี
ระดับ
ตลอดเวลา
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในร
านคาปลีก: กรณีศึกษา
ไม่มีการวางแผนการ
จะต้องมีการฝึกอบรมและ
ซีพีเฟรชมาร
การทํางานผิดขั้นตอน
ความล้ราาช้นาในการทํ
างาน ท ในกรุ
4.27 งเทพมหานคร
3.13
3.93
52.52
ทํางานที่ดี
วางแผนการทํางาน
โดย อัญชลี เยาวราช
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
ระยะเวลาในการทํางานไม่ ฐานรานไม่
ุณภาพ/เกิทดางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธป
การวิได้เคคราะห
ี ลูกขาวตนเดี่ยวและ 3.80
4.13 ระยะเวลาไม่เพียงพอ
3.13 เวลาการทํางานอย่าง
49.12
เพียงพอ
ความล้การทํ
าช้าในการทํ
านาอิานงานทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติละเอี
ตํายบลทมอ
อําเภอปราสาท
ด
จังหวัดสุรินทร
ไม่มีการวางแผนการ
จะต้องมีการวางแผนการ
การเลือกใช้วิธีการทํางาน ฐานรานไม่ได้คุณภาพ
4.00
3.00
3.80
45.60
ทํางานที
ี
ทํางานอย่างละเอียด
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
พ่ดงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ธันย ชัตยจะพบว่
ทร าปัญหาเรื่องการใช้เหล็กผิดประเภทค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูง
2. FMEA ของงานเหล็กเสริมโดย
คอนกรี

การวิเคราะหทางการเงินวของการลงทุ
ในจังญหวัหาเกี
ดจันทบุ
รี บระยะเวลาในการทํางาน
ที่สุดจึงควรมีการวางแผนการทํางานและแผนการใช้
ัสดุอย่างถูนกทํต้าอสวนสละ
งเพื่อลดปั
่ยวกั
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
และการทํางานไม่ได้คุณภาพ ในปัญหาเรื่องไม่มีการวางแผนงานเป็นปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําที่สุด และอาจ
ทําให้เกิดความบกพร่องในการทํางานและอาจทําให้ฐานรากไม่ได้คุณภาพดังแสดงในตารางที่ 2
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รายงานสื
เนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับกชาติ
วิจัยมรําคอนกรี
ไพพรรณี ครัต้งที่ 11
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิ
ค บFMEA
ของงานเหล็
เสริ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
Faliure Mode Analysis (Process FMEA)

หนา

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

ชื่องาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก ....
By…สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อFMEA
คโกแลต
:
TEAM…….……………………………..……………….
No…3/5…
FMEA…..................

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
โอกาสที่
กระบวนการ/
ความ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
ป วิธีป้องกันปั ญหาที่
เพื
อ
่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นประเทศไทย
4.0”
ปั ญหาที่ เกิดขึ้น
ผลที่ ตามมา
สาเหตุ ของปั ญ หา าแปรรู
อาจ
ส่วนงาน
รุ
น
แรง
(S)
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอเกินดขึจั้นงหวั
ดจันทบุรเกิี ดขึ้น
(O)
โดย พศวัต สุขสบาย
ความชํานาญของผูแนวทางในการพั
้ควบคุม
มีการอบรมหรื
อการ
ให้มบีกริารฝึ
ด20นางฟ
าไม่แปรรู
โภคกอบรมเพื่อ
ที่ ฑ19เห็-3.87
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผู
ฐานรากไม่ฒ
ได้นาผลิ
คุณภาพตวัภันณ
2.80
งาน
พั
ฒ
นาแรงงาน
พั
ฒ
นาฝี
ือแรงงาน
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันมทบุ
รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อ
ความประมาทในการ
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
3.13
แรงงานไม่เข้าใจในงาน
ฐานรากไม่ได้คุณภาพ
3.93
พัฒนาฝีมือแรงงาน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิทํเาล็งาน
กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
ไม่
ม
ก
ี
ารวางแผนการ
แรงงานไม่เพียงพอต่
อ
การ
งานไม่
เ
สร็
จ
ตามเวลาที
่
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
2.93
3.80
แรงงานอย่างละเอียด
ทํ
า
งานที
ด
่
ี
ทํางาน
กํ
า
หนด
โดย บัลลังก สันทัด
จะต้องมีการฝึกอบรมและ
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
การเลือกใช้วิธีการ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช
กตใช กรณี
ศึกษา
การทํางานผิดขั้นตอน
3.73TSP และ VRPTW มาประยุ2.87
วางแผนการทํางาน
กําหนด
ทํางานไม่ดี
บริษัท XYZ จํากัด
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
งานไม่วัเสร็
จตามเวลาที
งานเหล็กเสริม ระยะเวลาในการทํางานไม่ โดย
ชรพล
วงศ่ จันทร 3.60 ระยะเวลาไม่เพียงพอ
3.07 เวลาการทํางานอย่าง
กําหนด
คอนกรีต เพียงพอ
การปรับปรุ
งกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิ
ละเอียด ตโคมไฟ
ยานยนตงานไม่
กรณีเสร็ศจึกตามเวลาที
ษา : บริ่ ษัท XYZ จํากัดไม่มีการอบรมหรือการ
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อ
2.73
3.53
ความชํานาญของแรงงาน
โดย
พัฒนาฝีมือแรงงาน
พัฒนาแรงงาน
กําหนดถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ไม่ทีม่มีการวางแผนการ
เลือรกใช้
พฤติ
ก
รรมการซื
อ
้
และการตั
ด
สิ
น
ใจของผู
ซ

อ
้
ื
ต
ี
อ

ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
จ
ากต
น
กกของธุ
กิจเครืชุม่องจัชนกรอย่างถูก
ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ งบประมาณสูง
3.53
2.80
ทํ
า
งานที
ด
่
ี
วิ
ธ
ี
จังหวัดจันทบุรี
โดย
ชวนพบ
ษ การเลือกใช้เครื่องมือผิด 3.13 เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
เครื่องมือมีจํานวนมาก
งบประมาณสู
ง เอี่ยวสานุรัก3.53
วิธี อยุธยา
ประเภท จชุมชน อําเภอพระนครศรี
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา่
ไม่มีการวางแผนการ
เหล็กไม่เพียงพอในการ
งานไม่เสร็จตามเวลาที
3.00 วัสดุที่ใช้ในการทํางาน
4.00
ทํางานที่ดี
ทํางาน
กํ
า
หนด
โดย แสงจิตต ไตแสง
อย่างละเอียด
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โอกาสที่
กระบวนการ/
ความ
วิธีป้องกัน ปั ญหาที่
ล ไม
พุม
ปั ญหาที่ เกิด ขึ้น โดย อุบผลที
่ ต ามมา
สาเหตุ ของปั ญ หา
อาจ
ส่วนงาน
รุน แรง (S)
เกิด ขึ้น
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในราเกินคดขึา้นปลี(O)
ก: กรณีศึกษา
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
ราน ซีพีเฟรชมาร
ในกรุง่ เทพมหานคร ความประมาทในการ
การใช้เหล็กผิดขนาด
งานไม่เสร็จทตามเวลาที
4.40
3.20 วัสดุที่ใช้ในการทํางาน
ประเภท
กําหนด
ทํางาน
โดย
อัญชลี เยาวราช
อย่างถูกต้อง
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดีจะต้
่ยวและ
องมีการตรวจสอบ
ไม่มีการบํารุงรักษา ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
งานไม่
เสร็ยจแตามเวลาที
่ ม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
บบดั
ง
้
เดิ
3.00 เครื่องจักรก่อนและหลัง
4.00
เครื่องจักรชํารุดเสียหาย
เครื่องจักรก่อนทํางาน
กําหนด
งานเหล็กเสริม
ทํางาน
จังหวัดสุรินทร
คอนกรีต
งานไม่
เ
สร็
จ
ตามเวลาที
่
ความประมาทในการ
จะต้องศึกษาและอบรม
งษ
การวางเหล็กผิดรูปแบบ โดย โสภิตตา ประพฤทธิพ4.13
2.93
กําหนด
ทํางาน
ขั้นตอนการทํางานอยู่เสมอ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
จะต้องศึกษาและอบรม
ความประมาทในการ
3.47
การผูกลวดไม่ได้มาตรฐาน โดย
ฐานรากไม่
ภาพ
3.87
ธันยได้ชัคยุณทร
ขั้นตอนการทํางานอยู่เสมอ
ทํางาน
ไม่มีการวางแผนการ
การวิางาน
เคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
รี
2.33
ไม่มีการวางแผนการทํ
ฐานรากไม่
ได้คุณภาพ
3.87นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุ
ทํางานที่ดี

โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

จะต้องมีการวางแผนการ
ทํางานอย่างละเอียด

การ
ตรวจจับ
ปัญ หา (D)

RPN

3.73

40.42

3.73

45.88

3.87

43.09

3.80

40.68

4.00

44.21

3.87

37.29

4.00

39.54

3.87

42.76

4.20

50.40

การ
ตรวจจับ
ปั ญ หา (D)

RPN

4.07

57.31

3.93

47.16

4.07

49.25

4.00

53.72

4.00

36.07

3. FMEA ของงานแบบหล่อคอนกรีต จะแยกออกเป็น
3.1 FMEA ของงานแบบหล่อคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีตจะพบว่าปัญหาความชํานาญของแรงงานมี
ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูงที่สุดจึงควรมีฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปัญหาเรื่องมีน้ําขังภายในแบบหล่อคอนกรีต
เป็นปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําที่สุด และอาจเป็นอุปสรรคในการทํางานได้ จึงควรมีการเตรียมเครื่องจักรที่ใช้ใน
การสูบน้ําออกตลอดเวลาดังแสดงในตารางที่ 3
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA
ของงานแบบหล่
คอนกรี
นเทคอนกรี
รายงานสื
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชอาการระดั
บชาติตวิจัยก่รํอ
าไพพรรณี
ครั้งที่ 11 ต
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
Faliure Mode Analysis (Process
FMEA) จัย (ภาคบรรยาย)
ชื่องาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก ....
TEAM…….……………………………..……………….
กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปั ญหาที่ เกิด ขึ้น
มีน้ําขังภายในแบบหล่อ
คอนกรีต
วัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน
แบบหล่อคอนกรีตชํารุด
ความสกปรกของพื้นผิว

ไม่มีการศึกษาแบบก่อน
งานแบบหล่อ
ทํางาน
คอนกรีต ก่อน
เทคอนกรีต แรงงานไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน
การทํางานผิดขั้นตอน
เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อ
การทํางาน
ระยะเวลาในการทํางานไม่
เพียงพอ
ไม่มีการวางแผนการทํางาน

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปั ญหาที่ เกิด ขึ้น
ความชํานาญของแรงงาน

งานแบบหล่อ การวางระดับผิดพลาด
คอนกรีต ก่อน
เทคอนกรีต เครื่องมือมีจาํ นวนมาก
เครื่องจักรชํารุดเสียหาย

หนา

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
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กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัี ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวั
ตกรรม
โอกาสที่
การ
โดย พิชญณความ
วิธีป้องกัน ปั ญหาที่
ผลที่ ต ามมา เพื
สาเหตุ
ข
องปั
ญ
หา
อาจ
ตรวจจั
บ
แนวทางการศึ
กษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
า
แปรรู
ป
่อรุขันแรงบเคลื
(S) ่อนประเทศไทย 4.0” เกิด ขึ้น
ญ
หา
(D)
เกิ
ด
ขึ
น
้
(O)
ปั
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เตรียมเครื่องจักรที่ใช้ใน
โดย พศวัต สุขสบายไม่มีการวางแผนการ
เป็นอุปสรรคในการทํางาน
3.13
3.00 การดูดน้ําให้พร้อม
3.67
่ดนางฟ
ี ธันวาคม
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณทีทํ่ าฑงานที
าแปรรู
องการของผูบริโภค
19เห็-ด20
2560ป ตามความต
ตลอดเวลา
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวัด่อจังนทบุรี
ไม่ยมนวั
ีการวางแผนการ
จะต้
องมีการวางแผนเรื
มหาวิ
ทบุรี
ความล้าช้าในการทํางาน
4.20ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจัน3.40
3.73
โดย จักรกฤษณ
วิเชีทํยางานที
รมงคล
่ดี
วัสดุอย่างละเอียด
ความประมาทในการ
การสื่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ2.93
กส (eWOM)
กับวัสผลประกอบการ
เป็นอุปกรอบแนวคิ
สรรคในการทําดงาน
4.13
ควรเลือกใช้
ดุที่มีคุณภาพ
3.67
งาน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริกทําารโรงแรมในประเทศไทย
จะต้องมีการทําความ
โดย บัลลังก สันทัด ความประมาทในการ
ฐานรากไม่ได้คุณภาพ
3.73
2.87 สะอาดวัสดุที่นํามาใช้อยู่
4.00
งาน TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การปรับปรุงเสนทางการขนสทํงาโดยใช
ตลอดเวลา
บริษัท XYZ จํากัด
ศึกษาและตรวจสอบแบบ
โดย วัชรพล4.20
วงศจันความประมาทในการ
ทร
ฐานรากไม่ได้คุณภาพ
3.07 ก่อนการทํางานอย่าง
3.93
ทํางาน
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนัละเอี
บสิยดนคาประเภทผลิตโคมไฟ
ีการวางแผนการ
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
: บริษัทไม่มXYZ
จํากัด
ความล้ยานยนต
าช้าในการทํากรณี
งาน ศึกษา3.87
3.20
3.80
ทํางานที่ดี
แรงงานอย่างละเอียด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ไม่มีการวางแผนการ
จะต้องมีการฝึกอบรมและ
เป็นอุปพฤติ
สรรคในการทํ
างาน ้อและการตั
3.67 ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิ2.80
3.47
กรรมการซื
ตภัณฑวางแผนการทํ
จากตนกกของธุ
ทํางานที่ดี
างาน รกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
ไม่มีการวางแผนการ
โดย
เอี่ยวสานุ
ร
ก
ั
ษ
ความล้าช้าในการทํ
างานชวนพบ3.80
3.33 เครื่องจักรที่ใช้ในงานอย่าง
3.67
ทํางานที่ดี
ยด
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ละเอี
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
จังหวัได้ดคุณพระนครศรี
ฐานรานไม่
ภาพ/เกิด อยุธยา
3.67 ระยะเวลาไม่เพียงพอ
2.93 เวลาการทํางานอย่าง
4.07
ความล้าช้าในการทํ
างานแสงจิตต ไตแสง
โดย
ละเอียด
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ไม่มีการวางแผนการ
จะต้องมีการวางแผนการ
เกิดความล้าช้าในการทํางาน 3.87
2.73
3.80
ทํางานอย่างละเอียด
โดย อุบล ไมพุม ทํางานที่ดี
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
โอกาสที่
การ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
ความ งเทพมหานคร
วิธีป้องกัน ปั ญหาที่
ผลที่ ต ามมา
สาเหตุ
ข
องปั
ญ
หา
อาจ
ตรวจจั
บ
โดย อัญชลี
เยาวราช
รุน แรง
(S)
เกิด ขึ้น
ญ
หา
(D)
เกิ
ด
ขึ
น
้
(O)
ปั
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
มีการอบรมหรื
อการ
ให้ตํมีกาารฝึ
กอบรมเพือํ่อาเภอปราสาท
การทํานาอินทรียแบบดั
้งเดิมไม่ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอ
แบบหล่อไม่ได้คุณภาพ
4.27
3.20
4.20
พัฒนาแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษานาญของ
ไม่มีความชํ
เลือกใช้แรงงานที่มีความ
ฐานรากไม่ได้ระดับ
3.93
2.73
3.80
ชํานาญมาใช้
ทํางาน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุแรงงาน
มชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุ
งเทพมหานคร
เลือกใช้เครื่องจักรผิด
โดย ธันย ชัย3.87
ทร การเลือกใช้เครื่องมือผิด 3.27 เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก 3.67
ประเภท

ประเภท

วิธี
จะต้
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุ
น
ทํ
า
สวนสละ
ในจั
ง
หวั
ดจัอนงมีทบุการตรวจสอบ
รี
ไม่มีการบํารุงรักษา
ความล้าช้าในการทํ
างานดวงรัตน4.00
3.00 เครื่องจักรก่อนและหลัง
โดย
สวัสดิเครื
์มงคล
่องจักรก่อนทํางาน
ทํางาน

3.80

RPN
34.46
53.26
44.41
42.82

50.67
47.06
35.66
46.44

43.77
40.15

RPN
57.39
40.77
46.44
45.60

3.2 FMEA ของงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเทคอนกรีตจะพบว่าปัญหาเครื่องจักรชํารุดเสียหายมีค่าเฉลี่ย
ความเสี่ยงสูงที่สุดซึ่งทําให้เกิดความล้าช้าในการทํางานจึงควรมีการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนและหลังทํางานอยู่
เสมอ ในปัญหาเรื่องคอนกรีตชํารุดเสียหายเป็นปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําที่สุด และเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพใน
การทํางาน จึงควรมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 4
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
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ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิ
คบFMEA
ของงานแบบหล่
ต้งทีหลั
รายงานสื
เนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับชาติวิจอัยรํคอนกรี
าไพพรรณี ครั
่ 11 งเทคอนกรีต
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัยFMEA)
(ภาคบรรยาย)
Faliure Mode Analysis
(Process
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

ชื่องาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก ....
By…สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต
:
TEAM…….……………………………..……………….
FMEA No…5/5…
FMEA…..................
กระบวนการ/
ส่วนงาน

งานแบบหล่อ
คอนกรีต หลัง
เทคอนกรีต

กระบวนการ/
ส่วนงาน
งานแบบหล่อ
คอนกรีต หลัง
เทคอนกรีต

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโอกาสที่
โดย พิชญณี ตีรณากรณ ความ
วิธีป้องกัน ปั ญหาที่
ปั ญหาที่ เกิแนวทางการศึ
ด ขึ้น
ของปั
อาจ ป
ษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
าหนาสาเหตุ
ยน้ําพริ
กเห็ญ4.0”
ดหานางฟาแปรรู
เพืกผลที
่อขั่ตามมา
่อรุนประเทศไทย
น แรงดจํ(S)
เกิด ขึ้น
(O)ดจันทบุรี
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอเกินดขึจั้นงหวั
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
โดย พศวัต สุขสบาย
วัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ไม่มีการวางแผนการ
ความล้าช้าในการทํางาน
3.87
3.13 วัสดุที่ใช้ในการทํางาน
ทํางาน
างานที
่ดี ตามความตองการของผูบริโภค
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าทํแปรรู
ธันวาคม
2560ป
อย่างละเอียด
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัจะต้ดอจังมีนกทบุ
ารกํราี หนด
ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีการเลื
จังหวั
ดจัวนิธทบุ
เกิดรอยแตกร้ามหาวิ
วบริเทวณ
อกใช้
ีการรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
คอนกรีตชํารุดเสียหาย
3.67
2.73 มาตรฐานการทํางานอย่าง
ฐานราก
ทํางานไม่ดี
ละเอียด
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
จะต้องมีการกําหนด
การถอดแบบก่อนของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ความประมาทในการ
ฐานรากไม่ได้มาตรฐาน
3.80
2.73 มาตรฐานการทํางานอย่าง
โดย บัลลังก สันทัด
ระยะเวลาที่กําหนด
ทํางาน
ละเอียด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP ไม่และ
VRPTW มาประยุกตใช กรณี
มีการวางแผนการ
จะต้อศงมีึกกษา
ารฝึกอบรมและ
การทํางานผิดขั้นบริ
ตอนษัท XYZ
เป็นอุจํปาสรรคในการทํ
างาน
4.07
3.27
กัด
ทํางานที่ดี
วางแผนการทํางาน
โดย
วัชรพล วงศจันทร
อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
ความบกพร่องในการ
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความประมาทในการทํ
างาน
3.87 ดพลาดในการตรวจนับสิน2.67
การปรั
บปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
คาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
การทํางาน
ทํางาน
จิตสํานึกในการทํ
างาน
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
แรงงานไม่เพียงพอต่อการ
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
โดย
ถิารช้นัาในการทํ
นท ทิวางาน
าราตรีวิท3.73
ย ไม่มีการวางแผนการ
ความล้
2.87
ทํางาน
ทํางานที่ดี
แรงงานอย่างละเอียด
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อไม่ทีม่มีกีตารอบรมหรื
อผลิตภัอณการฑจากตนกกของธุ
จชุกมอบรมเพื
ชน ่อ
ให้มรีกกิารฝึ
ความชํานาญของแรงงาน
3.80
3.20
จังหวัดจันฐานรากไม่
ทบุรี ได้คุณภาพ
พัฒนาแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ ไม่มีการวางแผนการ
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อ
ความล้าช้าในการทํ
างาน หารจั
4.00ดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
2.80 เครื่องจัอกยุรทีธ่ใยา
ช้ในงานอย่าง
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
การทํางาน
ทํางานที่ดี
ละเอียด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลือกใช้เครื่องจักรผิด
การเลือกใช้เครื่องมือผิด
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
เครื่องมือมีจาํ นวนมาก
2.87
โดย
แสงจิตต ไตแสง 3.60 ประเภท
ประเภท
วิธี
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
ระยะเวลาในการทํางานไม่ ฐานรานไม่ได้คุณภาพ/เกิด
3.73 ระยะเวลาไม่เพียงพอ
2.80 เวลาการทํางานอย่าง
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
เพียงพอ
ความล้าช้าในการทํางาน
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: ละเอี
กรณียดศึกษา
ไม่มีการวางแผนการ
จะต้องมีการวางแผนการ
การถอดแบบผิดวิรธาี น ซีพีเฟรชมาร
ฐานรําไม่ได้ทมาตรฐาน
3.73
2.80
ในกรุงเทพมหานคร
ทํางานที่ดี
ทํางานอย่างละเอียด
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกโอกาสที
ขาวตน่ เดี่ยวและ
ธีป้องกัน ปั ญหาที่
ความ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําวิเภอปราสาท
ปั ญหาที่ เกิด ขึ้น
ผลที่ ต ามมา
สาเหตุ ของปั ญ หา
อาจ
เกิด ขึ้น
รุน แรง (S)
จังหวัดสุรินทร
เกิด ขึ้น (O)
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ความชํานาญของผู้ควบคุม
ไม่มีการอบรมหรือการ
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อ
ฐานรากไม่ได้าคปลี
ุณภาพ
4.20
2.87
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
กของชุมชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
งาน
พัฒนาแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
โดย ธันย ชัยทร
ไม่มีการบํารุงรักษา
เครื่องจักรชํารุดเสีการวิ
ยหาย เคราะห
ความล้ทาางการเงิ
ช้าในการทํนาของการลงทุ
งาน
3.67นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุ
3.33รี
เครื่องจักรก่อนทํางาน

โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

จะต้องมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรก่อนและหลัง
ทํางาน

การ
ตรวจจับ
ปั ญ หา (D)

RPN

4.00

48.45

3.60

36.07

3.73

38.70

3.67

48.84

3.53

36.48

3.87

41.43

3.33

40.49

3.80

42.56

4.00

41.33

3.87

40.42

3.93

41.04

การ
ตรวจจับ
ปั ญ หา (D)

RPN

3.87

46.65

4.00

48.88

4. FMEA ของงานคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีตจะพบว่าปัญหาคุณภาพของคอนกรีตไม่ตรงตามมาตรฐานมี
ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูงที่สุดจึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ และคุณภาพของคอนกรีตเป็นปัญหาเรื่อง
ของคุณภาพในการทํางานด้วย ในปัญหาเรื่องการทํางานผิดขั้นตอนเป็นปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําที่สุด ซึ่งจะ
ทําให้เกิดปัญหาเรื่องการทํางานไม่เสร็จตามเวลาที่กําหนด จึงควรมีการอบรมและวางแผนการทํางานอย่างละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 5
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PROCEEDINGS

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการวิเคราะห์ด้วยเทคนิ
ของงานเทคอนกรี
ต ครั้งที่ 11
รายงานสืบค
เนื่อFMEA
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
Faliure Mode Analysis (Process
FMEA) จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

ชือ่ งาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก ....
By…สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บ
สิ
น
ค
า
ในล็
อ
คจ
า
ย
สิ
น
ค
า
ประเภทช็
อคโกแลต : FMEA…..................
TEAM…….……………………………..……………….
FMEA
No…4/5…
กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปั ญหาที่ เกิดขึ้น
คุณภาพของคอนกรีตไม่
ตรงตามมาตรฐาน
ความสกปรกของพื้นผิว
การทํางานผิดขั้นตอน
ระยะเวลาในการทํางานไม่
เพียงพอ
การวางแผนการทํางานไม่ดี
ความชํานาญของผู้ควบคุม
งาน

งานคอนกรีต

การใช้เครื่องมือผิดวิธี
แรงงานไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน
ความชํานาญของแรงงาน
ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่
เครื่องมือมีจํานวนมาก
เครื่องจี้คอนกรีตชํารุด
ความไม่ต่อเนื่องของ
คอนกรีต ทิ้งระยะเกิน 30
นาที

อภิปรายผลการวิจัย

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
โอกาสที่
การ
ความ
ีป้องกันปปั ญหาที่
แนวทางการศึ
กษาเพิ
องทางการจั
ดขจํองปั
าหนญาหายน้ําพริกอาจ
เห็4.0”
ดนางฟวิาธแปรรู
่อขัรุน่มบแรงชเคลื
อ
่
นประเทศไทย
ผลที่ ตามมาเพื
สาเหตุ
ตรวจจับ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอ(S)น ตําบลโปงน้ํารอน อําเกิเภอโป
น้ํารอน จังเกิหวัดดขึ้นจันทบุรี ปัญ หา (D)
ดขึ้น ง(O)
โดย พศวัต สุขสบาย
จะต้องมีการตรวจสอบ
ความประมาทในการ
ฐานรากไม่
ได้คุณภาพ ฒนาผลิ
4.33ตวัภันณ
3.33 คุณอภาพของคอนกรี
ง
4.00
แนวทางในการพั
เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
งการของผูบตอย่ริโาภค
ทีทํ่ ฑา19งาน
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ส่เภอขลุ
ําเสมอ ง จังหวัดจันทบุรี
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ความประมาทในการ
จะต้องมีการตรวจสอบ
ฐานรากชํารุดเสีโดย
ยหาย จักรกฤษณ
3.33วิเชียรมงคล
3.00
3.80
ทํางาน
พื้นผิวอย่างสม่ําเสมอ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM)
กับผลประกอบการ
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
ไม่มีการวางแผนการ
จะต้องมีการฝึกอบรมและ
3.67 การโรงแรมในประเทศไทย
2.73
3.47
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริ
กําหนด
ทํางานที่ดี
วางแผนการทํางาน
โดย บัลลังก สันทัด
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
งานไม่
เสร็จตามเวลาที
การปรั
บปรุงเส่ นทางการขนส
โดยใช TSP
และ VRPTW
กตาใงานอย่
ช กรณี
3.80 งระยะเวลาไม่
เพียงพอ
2.93 มาประยุ
เวลาการทํ
าง ศึกษา 3.80
กําหนด
บริษัท XYZ จํากัด
ละเอียด
โดย
วั
ช
รพล
วงศ
จ
น
ั
ทร
ไม่มีการวางแผนการ
จะต้องมีการวางแผนการ
ฐานรากไม่ได้คุณภาพ
3.80
2.47
3.73
างานที่ดี ดพลาดในการตรวจนัทํบางานอย่
งละเอียด ตโคมไฟ
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อทํลดความผิ
สินคาประเภทผลิ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัทไม่XYZ
จํากัด อการ
มีการอบรมหรื
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อ
ฐานรากไม่ได้คุณโดย
ภาพ ถิรนันท 4.07
3.07
3.93
ทิวาราตรี
ว
ิ
ท
ย
พัฒนาแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
ความประมาทในการ
ให้มีการฝึกอบรมการใช้
3.87
3.00
3.73
จั
งหวัดจันทบุรี
กําหนด
ทํางาน
เครื่องมืออย่างถูกต้อง
โดย
ชวนพบ
เอี
ย
่
วสานุ
ร
ก
ั
ษ
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
ไม่มีการวางแผนการ
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
4.07
การศึกษาบทบาทผูนํา3.60
ในการบริ
หารจั่ดี ดการเศรษฐกิจชุ3.13
มชน อํแรงงานอย่
าเภอพระนครศรี
กําหนด
ทํางานที
างละเอียด อยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีการอบรมหรือการ
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อ
ฐานรากไม่ได้คุณภาพ
3.67
2.80
3.60
โดย แสงจิตต ไตแสงพัฒนาแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ไม่มีการวางแผนการ
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
สรรพสามิ
งบประมาณสู
ง ตใหมกับการบริ
3.67 โภคของคนไทย
3.00
3.93
ทํางานที่ดี
วิธี
โดย อุบล ไมพุม
การเลือกใช้เครื่องมือผิด
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
งบประมาณสู
3.47 ่มีผลตอความตองการซื้อสิน2.80
การสื่องสารทางการตลาดที
คา ในรวิธาี นคาปลีก: กรณีศึกษา 3.60
ประเภท
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
จะต้องมีการตรวจสอบ
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
ไม่มีการบํารุงรักษา
โดย อัญชลี เยาวราช
3.33
3.07 เครื่องจักรก่อนและหลัง
3.80
กําหนด
เครื่องจักรก่อนทํางาน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ทํลูางาน
กขาวตนเดี่ยวและ
งมีการวางแผนเรื
่อง
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ไม่ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติจะต้
ตําอบลทมอ
อําเภอปราสาท
มีการวางแผนการ
ฐานรากไม่
3.80
3.07 การขนส่งคอนกรีตอย่าง
3.67
จังหวัได้ดคสุุณรภาพ
ินทร
ทํางานที่ดี
สม่ําเสมอ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

RPN
57.68
37.96
34.77
42.31
35.01
49.10
43.31
45.86
36.99
43.27
34.98
38.85

42.81

การศึกษาการประยุกต์การวิ
ใช้เทคนิ
ค ทFMEA
ณภาพงานฐานรากอาคารสู
ง ในงานขุดปรับระดับ
เคราะห
างการเงิในงานควบคุ
นของการลงทุนมทํคุาสวนสละ
ในจังหวัดจันทบุรี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ดิน พบว่าปัญหาที่ลําดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงสุด คือ 53.45 เป็นของงานเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในหมวดงานของ
งานเครื่องจักร ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพของงานขุดปรับระดับดิน
การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ในงานเหล็กเสริม
คอนกรีต พบว่าปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุด คือ 57.31 เป็นการเลือกใช้เหล็กผิดประเภท ซึ่งอยู่ในหมวดงาน
ของวัสดุที่ใช้ในงานฐานราก ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพของงานเหล็ก
เสริมคอนกรีต
การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ในงานแบบหล่อ
คอนกรีต จะแยกออกเป็น งานแบบหล่อคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีต พบว่าปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุด คือ
57.39 เป็นความชํานาญของแรงงานซึ่งอยู่ในหมวดแรงงาน ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงใน
การควบคุมคุณภาพของงานแบบหล่อคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีต ในงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเทคอนกรีต พบว่า

416

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงรายงานสื
สุด คืบอเนื่อ48.88
เป็มนวิชเครื
่องจับชาติ
กรชํ
ดเสียครัหาย
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดั
วิจัยารํารุไพพรรณี
้งที่ 11ซึ่งอยู่ในหมวดงานเครื่องจักรที่ใช้ในการ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
ทํางาน ทําให้เราสามารถสรุปได้
ว่าเป็นมงานที
่มีคบวามเสี
งสูยงราชภั
ในการควบคุ
และงานประชุ
วิชาการระดั
ชาติ มหาวิ่ย
ทยาลั
ฏกลุมศรีอยุธยา ม
ครัคุ
้งทีณ
่ 8 ภาพของงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเท
คอนกรีต
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
การศึกษาการประยุ
ทคนิค จํFMEA
ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ในงานคอนกรีต
กรณีศึกษา กบริต์ษใช้ัทเNN&KY
ากัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
พบว่าปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุด คือ 57.68 เป็นคุณภาพของคอนกรีตไม่ตรงตามมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในหมวด
องทางการจั
จําหน
กเห็4.0”
ด่ มนางฟ
าแปรรู่ ยปงสู ง ในการควบคุม คุ ณ ภาพของงาน
่อเราสามารถสรุ
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
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Amphoe Klaeng, Rayong Province. The samples were 20 farmers who raised beef cattle and the data
were collected by interviewing. The statistical analyses were frequency and percentage. The results
found that the majority of farmers were male with age between 50 to 59 years old. The farmers
completed primary school level and their main occupation were fruit gardeners. They had four to five
persons of their household members. They had the experience in beef cattle raising for one to five
years. The number of cattle was one to five heads. The income from beef cattle raising was range
from 20,000 to 50,000 baht per year and the expense of beef cattle raising was range from 500 to
10,000 baht per year. The labor in beef cattle raising was one person. They used their land for raising
beef cattle one to 5 rai and they grew forage crops one to three rai. The most beef cattle which were
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วยในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถเลี้ยงโคเนื้อเป็นระบบธุรกิจได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
1. เพื่อศึกษาลับทความวิ
กษณะพื้นฐานทางด้
านเศรษฐกิ
และงานประชุ
มวิชาการระดัจบและสั
ชาติ มหาวิงทคม
ยาลัยสภาพการเลี
ราชภัฏกลุมศรีอยุธยา้ยครังโคเนื
้งที่ 8 ้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
บ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
2. เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ย“การพั
งโคเนื
้ยงโคเนื้อตบ้กรรม
านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง
การพั้อของเกษตรกรผู
ฒนางานวิจัย้เลีและนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
จังหวัดระยอง
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
วิธีดําเนินการวิจัย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
รติฯ (อาคาร
( งอํ
่อการจั
จําณหนหอประชุ
าย้นของโรงเรี
ยนวัาอาคารเฉลิ
ดนเศรษฐกิ
มาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
ง จังหวัดจัน้ยทบุ
รี ้อของเกษตรกร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกเพืษาถึ
งลักดษณะพื
ฐานทางด้
จยและสั
คมา36)เภอขลุ
สภาพการเลี
งโคเนื
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2558
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ของธุ
าง รกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังก สัน้เลีทั้ยด งโคเนื้อที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นโดย
เกษตรกรผู
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวนบริ21
รายจําส่กัวดนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จํานวน 20 ราย และการสุ่มตัวอย่างจาก
ษัท XYZ
โดย วัRandom
ชรพล วงศจSampling)
ันทร
ประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
1. ตัวแปรอิสระ (IndependentโดยVariable)
ได้แก่วลัิทยกษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
ถิรนันท ทิวาราตรี
พฤติกอํรรมการซื
้อและการตั
นใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง
าเภอแกลง
จังหวัดดสิระยอง
จังหวัดจันทบุรี
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ก่ สภาพการเลี
้ยงและปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โดย ชวนพบ ได้
เอี่ยแวสานุ
รักษ
กษาบทบาทผู
ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
โคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําการศึ
เภอแกลง
จังหวันดําระยอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดย แสงจิตต ไตแสง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็
นแบบสัตใหม
มภาษณ์
ที่มโีโภคของคนไทย
ครงสร้าง(Structured Interview) ประกอบด้วยคําถามแบบปิด
สรรพสามิ
กับการบริ
อุบล ไมพุม
(closed question) และคําถามแบบเปิดโดย(open-ended
question) ที่ได้รับการตรวจความตรงของเนื้อหา (Content
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
านคาาดัปลีชกนี: คกรณี
ศึกษา องระหว่างข้อ
Validity) ความถูกต้อง ครบถ้วนของคําถาม จากผู้เชี่ยวชาญจํอความต
านวนองการซื
3 ท่้อาสินนคเพืา ในร
่อหาค่
วามสอดคล้
ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุCongruence
งเทพมหานคร : IOC) และเลือกใช้ข้อที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 –
คําถามและวัตถุประสงค์ (Index ofรานItem
Objective
โดย อัญชลี เยาวราช
1.00 จากนั้นนํามาทดสอบกับเกษตรกรผู
้เลี้ยทงโคเนื
้อที่ไม่ใช่ขกองการทํ
ลุ่มตัวาอย่
ามาตรวจสอบและหาค่า
การวิเคราะห
างเศรษฐศาสตร
นาอิางจํ
นทรีานวน
ยดวยวิ30
ธปี ลูกราย
ขาวตเพื
นเดี่อ่ยนํวและ
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่
สัมนประสิ
ทธิ์อ้งัเดิลฟา
(Alpha
Coefficient) พบว่
าแบบสัอํามเภอปราสาท
ภาษณ์มีค่าความเชื่อมั่น
การทําานาอิ
ทรียแบบดั
ม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
เท่ากับ 0.89 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
โสภิตตาจประพฤทธิ
พงษ
ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางด้าโดย
นเศรษฐกิ
และสังคมของเกษตรกร
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
โดย ธันย ชัยทร

ตอนที่ 3 ปัญหาการเลี้ยงโคเนื
้อของเกษตรกร
การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในระหว่างเดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน 2558 โดยขอความอนุเคราะห์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปศุสัตว์อําเภอแกลงและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสัมภาษณ์กลับคืน จํานวน 20 ราย
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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..............................................................................................................................................................................................................................................
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

การวิเคราะห์ข้อมูล
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
การวิบทความวิ
เคราะห์ข้อจมูัยลพื(ภาคบรรยาย)
้นเนืฐานทางด้
งคม ทางด้จพระนางเจ
านเศรษฐกิ
สภาพการเลี
้ยงโคเนื้อ โดยใช้สถิหน
ติเาชิงพรรณนา
่องในวโรกาสคลาายวันสั
นพระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณีจครบ
113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
(Descriptive Statistic) ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) จํานวนค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนการ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อกรณี
ความหรื
ลเชิงคุณจําภาพใช้
ศึกษา อบริข้ษอัทมูNN&KY
กัด วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอใน
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
รูปแบบการบรรยายหรือพรรณนา

แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัย
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ตวัภันณ
าแปรรู
องการของผู
บริโภค
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิฒจนาผลิ
และสั
งทีคมของเกษตรกรผู
้เลี้ยงโคเนื
้อ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทยาลั้อยราชภั
ฏรําไพพรรณี
หวัดจันทบุรี (ร้อยละ 95.0) มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี (ร้อยละ
จากตารางที่ 1 เกษตรกรผู
ลี้ยมหาวิ
งโคเนื
วนใหญ่
เป็นจังเพศชาย
โดย จัก้เรกฤษณ
วิเชียส่รมงคล
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
ทรอนิกสา(eWOM)
กับผลประกอบการ
40.0) มีอายุระหว่าง 40
– 49ดการสื
ปี และมากกว่
า 60อปากอิ
ปี เจํล็ากนวนเท่
กัน (ร้อยละ
30.0) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
(ร้อยละ 55.0) ส่วนที่เหลือมีกโดย
ารศึบักลลัษาระดั
บมัธยมศึกษา/ปวช (ร้อยละ 45.0) ประกอบอาชีพทําการเกษตรโดยทําสวน
งก สันทัด
(ร้อยละ 85.0) นอกนั้นการปรั
ประกอบอาชี
พรับจ้าง (ร้งโดยใช
อยละTSP15.0)
มีจํานวนสมาชิ
อน 4 - 5 คน (ร้อยละ 75.0)
บปรุงเสนทางการขนส
และ VRPTW
มาประยุกตกใในครั
ช กรณีวศเรืึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 3 คน (ร้อยละ 15.0) มีประการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ 6 – 10 ปี (ร้อยละ 55.0)
โดย วัชรพล วงศจันทร
รองลงมามีประสบการณ์การปรั
ในการเลี
งโคเนื้อมากกว่
า 10 ปีดพลาดในการตรวจนั
(ร้อยละ 30.0) บและมี
ประสบการณ์
ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 – 5 ปี
บปรุง้ยกระบวนการเพื
่อลดความผิ
สินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
XYZ จํ่สากัุดด(ร้อยละ 45.0) รองลงมามีจํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงมากกว่า 10 ตัว
(ร้อยละ 15.0) มีจํานวนโคเนื
้อที่เกรณี
ลี้ยงศึก1ษา–: บริ
5 ษตััทวมากที
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
(ร้อยละ 30.0) และมีจําพฤติ
นวนโคเนื
้อที้อ่เลีและการตั
้ยง 6 –ดสิ10
ตัว ตามลํ
บ ตมีภัรณายได้
จากการเลี
กรรมการซื
นใจของผู
ซื้อที่มีตาอดัผลิ
ฑจากต
นกกของธุร้ยกิงโคเนื
จชุมชน้อ 20,000 - 50,000 บาท
จังหวั
ดจันทบุ
รี
(ร้อยละ 55.0) รองลงมามี
รายได้
จากการเลี
้ยงโคเนื้อมากกว่า 80,000บาท (ร้อยละ 25.0) และมีรายได้จากการเลี้ยงโค
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
เนื้อ 50,001 - 80,000การศึ
บาทกษาบทบาทผู
(ร้อยละ 20.0)
มีรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อในช่วง 500 - 10,000 บาท (ร้อยละ 55.0)
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
รองลงมามีรายจ่ายจากการเลี
งโคเนื้อในช่
วง 10,001 – 19,500 บาท (ร้อยละ 25.0) และมีรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อ
จังหวัด้ยพระนครศรี
อยุธยา
แสงจิตมีตจไต
แสง
มากกว่า 19,500 บาท (ร้อยละโดย20.0)
ํานวนแรงงานที
่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อจํานวน 1 คน (ร้อยละ 70.0) ส่วนที่เหลือ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
มีจํานวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยโดย
งโคเนื
้อ 2 คนขึ้นไป (ร้อยละ 30.0) มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรมากกว่า 10 ไร่ มาก
อุบล ไมพุม
ที่สุด (ร้อยละ 40.0) รองลงมามี
พื้นที่ถือครองทางการเกษตร
อยละ
35.0) และมีพื้นที่ถือครองทาง
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อ6สินค–า ในร10านคาไร่
ปลีก(ร้: กรณี
ศึกษา
ซีพีเ(ร้
ฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
การเกษตร
1 –รา5น ไร่
อยละท25.0)
มีพื้นที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 – 5 ไร่(ร้อยละ 75.0) รองลงมามีพื้นที่เลี้ยง
โดย อัญชลี เยาวราช
โคเนื้อ 6 – 10 ไร่ (ร้อยละ
พื้นที่เลี้ยขงโคเนื
พื้นที่ใช้ในการปลูกหญ้า 1 – 3 ไร่
การวิ15.0)
เคราะหทและมี
างเศรษฐศาสตร
องการทํ้อามากกว่
นาอินทรีายด10
วยวิไร่
ธปี (ลูร้กอขยละ
าวตน10)
เดี่ยวและ
การทํพาื้นนาอิ
ยแบบดั้งเดิกมหญ้
ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอและมี
อําเภอปราสาท
(ร้อยละ 70.0) รองลงมามี
ที่ในช้ทรี
ในการปลู
า มากกว่
า 3 ไร่ (ร้อยละตํา20.0)
พื้นที่ใช้ในการปลูกหญ้าน้อยกว่า
จังหวัดสุรินทร
1 ไร่ (ร้อยละ 10.0) ตามลําดับ โดย
และเกษตรกรผู
้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดไม่ได้กู้เงินมาใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 100.0) เป็น
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
การใช้
เงินทุนส่วกลยุ
นตัทวธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ธันย ชัยทร ้เลี้ยงโคเนื้อ
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อโดยของเกษตรกรผู

การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุ
นทํ้อาสวนสละ
ดจันทบุ
รี านมีดังต่อไปนี้
สภาพการเลี้ยงโคเนื
้อของเกษตรกรผู
้เลี้ยงโคเนื
(ตารางทีในจั่ 2)งหวัในแต่
ละด้
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ด้านพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนมากเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง – บราห์มัน (ร้อยละ 65.0)
และโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง – ชาโรเลส์ (ร้อยละ 35.0) วิธีการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อ ส่วนใหญ่นิยมซื้อลูกโคทั้งเพศผู้และ
เพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 75.0) และซื้อลูกโคเพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 25.0) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่คัดเลือกพันธุ์
โดยวิธีดูรูปร่างลักษณะโคเนื้อ (ร้อยละ 70.0) ส่วนที่เหลือใช้วิธีดูขนาดและอายุ (ร้อยละ 30.0)
ด้านการผสมพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนมากนิยมใช้วิธีการผสมพันธุ์แบบจูงพ่อพันธุ์ผสมและการ
ผสมเทียม (ร้อยละ 70.0) ส่วนที่เหลือใช้วิธีการผสมเทียม (ร้อยละ 30.0) เมื่อโคเป็นสัดเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้ขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) เกษตรกรทั้งหมดเสียค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์เนื้อ(ร้อยละ
100.0) โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 500 บาทต่อครั้ง และโคเนื้อผสมพันธุ์จํานวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 100.0) ถึงจะผสมติด
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ PROCEEDINGS
จําแนกตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
สภาพทางเศรษฐกิจและสับทความวิ
งคมของเกษตรกรผู
้เลี้ยงโคเนื
จํานวน(คน)
ร้อยละ
เนื่องในวโรกาสคล
ายวั้อ
นพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
ารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เพศ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจ19าย สินคาประเภทช็อคโกแลต95.0
:
ชาย
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
หญิง
1 ตกรรม
5.0
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
อายุ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโป
40 – 49 ปี
6 งน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 30.0
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
50 – 59 ปี
8
40.0
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มากกว่า 59 ปี
6( อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุ30.0
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
รี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุรี
ระดับการศึกษา
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ประถมศึกษา
11กส (eWOM) กับผลประกอบการ
55.0
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
มัธยมศึกษา/ปวช
9
45.0
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
สูงกว่ามัธยมศึกษา/ปวช
0
0
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
อาชีพหลัก
บริษัท XYZ จํากัด
การเกษตร(ทําสวน)
17
85.0
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิต15.0
โคมไฟ
รับจ้าง
3
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ค้าขาย/รับราชการ/อื่น ๆ
0
0
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
1 – 3 คน
3
15.0
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
4 – 5 คน
15
75.0
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จ
ชุ
ม
ชน
อํ
า
เภอพระนครศรี
อ
ยุ
ธยา
มากกว่า 5 คนขึ้นไป
2
10.0
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ
โดย แสงจิตต ไตแสง
1 – 5 ปี
3
15.0
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
6 – 10 ปี
11
55.0
โดย อุบล ไมพุม
มากกว่า 10 ปี
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสิ6นคา ในรานคาปลีก: กรณีศึก30.0
ษา
จํานวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
1 – 5 ตัว
9
45.0
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
6 – 10 ตัว
5
25.0
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
มากกว่า 10 ตัว
6
30.0
จังหวัดสุรินทร
รายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อในรอบปี โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
20,000 - 50,000 บาท กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุ
11 สติ กรุงเทพมหานคร 55.0
โดย ธันย ชัยทร
50,001 – 80,000 บาท
4
20.0
การวิ
เ
คราะห
ท
างการเงิ
น
ของการลงทุ
น
ทํ
า
สวนสละ
ในจั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
มากกว่า 80,000 บาท
5
25
รายจ่ายในการเลี้ยงโคเนื้อในรอบปี โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
500 - 10,000 บาท
11
55.0
10,001 – 19,500 บาท
3
15.0
มากกว่า 19,500 บาท
6
30.0
จํานวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ
1 คน
14
70.0
2 คนขึ้นไป
6
30.0
พื้นที่ถือครองทางการเกษตร
1 – 5 ไร่
5
25
6 – 10 ไร่
7
35.0
ตารางที่ 1 (ต่อ)...
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
จํานวน(คน)
ร้อยละ
422
มากกว่า 10 ไร่
8
40.0
พื้นที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ

หนา

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ) 7
6 – 10 ไร่
35.0
PROCEEDINGS
ตารางที่ 1 (ต่อ)...
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวั้เลี
นพระราชสมภพสมเด็
ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
สภาพทางเศรษฐกิ
จและสังคมของเกษตรกรผู
้ยงโคเนื้อ จพระนางเจารําไพพรรณี
จํานวน(คน)
ร้อยละ หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
มากกว่า 10 ไร่ การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็
8
40.0
อคโกแลต :
พื้นที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อกรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
1 – 3 ไร่
15
75.0
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
า
แปรรู
ป
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”3
4 – 6 ไร่
15.0
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มากกว่า 6 ไร่
2
10.0
โดย พศวัต สุขสบาย
พื้นที่ใช้ปลูกหญ้า
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
น้อยกว่า 1 ไร่
2 ง จังหวัดจันทบุรี
10.0
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
1 – 3 ไร่
14
70.0
กรอบแนวคิ
ด
การสื
อ
่
สารแบบปากต
อ
ปากอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส
(eWOM)
กั
บ
ผลประกอบการ
มากกว่า 3 ไร่
4
20.0
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
แหล่งเงินทุนที่นํามาใช้เลี้ยงโคเนืโดย
้อ บัลลังก สันทัด
ไม่ได้กู้
20 กตใช กรณีศึกษา
100.0
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ธกส./สหกรณ์/เพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้อง
0
0

โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ด้านอาหารและการให้
อาหาร
ยานยนต กรณี
ศึกษาเกษตรกรผู
: บริษัท XYZ้เลีจํ้ยากังโคเนื
ด ้อส่วนใหญ่ปลูกหญ้าพื้นเมือง(ร้อยละ 60.0) ซึ่งเป็นหญ้าที่
นทาทิชัวนาราตรี
ิทย าปากควาย ฯลฯ ส่วนที่เหลือปลูกหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง วิธีการ
ขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น หญ้าโดย
เพ็กถิรนัหญ้
กาด วหญ้
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรส่
จังหวัดจัวนนใหญ่
ทบุรี (ร้อยละ 65.0) นิยมเลี้ยงปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ รองลงมาใช้วิธีเกี่ยวมาให้กิน
โดย ชวนพบ
่ยวสานุรักแษละเกี่ยวมาให้กิน (ร้อยละ 5.0) เกษตรกรทั้งหมดมีหญ้าไม่เพียงพอ
(ร้อยละ 30.0) และใช้ทั้งปล่อยตามทุ
่งหญ้าเอีธรรมชาติ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
สําหรับเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ
100.0) มักขาดแคลนหญ้าในช่วงฤดูร้อน (ร้อยละ 100.0) พืชอาหารสัตว์ทดแทนที่ใช้ในการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลี้ยงโคเนื้อนิยมใช้ฟางข้าว (ร้อโดยยละ
95.0)
แสงจิ
ตต ไตแสงส่วนที่เหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ต้นกล้วย (ร้อยละ 5.0)
การบริ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่สรรพสามิ
นิยมใช้ฟตใหม
างข้กาับวหมั
กยูโภคของคนไทย
เรีย/ฟางข้าวอัดก้อน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยงโคเนื้อ
โดย อุบล ไมพุม
(ร้อยละ 50.0) รองลงมาซื้อวัตถุดิบมาผสมบางส่วน (ร้อยละ 40.0) ส่วนที่เหลือซื้อวัตถุดิบมาผสมเองทั้งหมดและซื้อ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
อาหารสําเร็จรูปทั้งหมดในจํ
ากัทนในกรุ
(ร้องยละ
5.0) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มีการให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมแก่
ราน าซีนวนเท่
พีเฟรชมาร
เทพมหานคร
โดย อัส่ญวชลี
โคเนื้อเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 90.0)
นทีเยาวราช
่เหลือมีการให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมตลอดทั้งปี (ร้อยละ 10.0) เกษตรกรส่วน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ใหญ่ไม่ได้ทําการถนอมพืการทํ
ชอาหารสั
ตว์ยไแว้บบดั
ใช้ ้ง(ร้เดิอมยละ
65.0)
ส่วนที่เหลือทําตํหญ้
าหมัอํกาเภอปราสาท
(ร้อยละ 35.0) ไม่มีเกษตรกรที่ทํา
านาอินทรี
ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ
รินทร ้อส่วนใหญ่ได้จากบ่อน้ํา (ร้อยละ 70.0)
หญ้าแห้งเลย แหล่งน้ําทีจั่ใงช้หวัเลีด้ยสุงโคเนื
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ด้านโรงเรือนและสิ่งก่โดยอสร้
าง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มีโรงเรือนโคเนื้อเป็นโรงเรือนไม้ (ร้อยละ 90.0)
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่เหลือเป็นโรงเรือนปูนซิเมนต์
โดย ธั(ร้
นยอยละ
ชัยทร 10.0) โรงเรือนมีขนาด 16 – 30 ตารางเมตร และขนาด 31 – 50 ตาราง

เมตรมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อการวิ
ยละเคราะห
40.0)ทางการเงิ
ส่วนทีน่เของการลงทุ
หลือมีโรงเรื
นขนาด ในจั
มากกว่
นทํอาสวนสละ
งหวัดจัาน50
ทบุรี ตารางเมตร (ร้อยละ 20.0) สถานที่ตั้ง
โดย ดวงรั
ตนกสวั
สดิย์มงคล
โรงเรือนโคเนื้อส่วนใหญ่อยู่ห่างจากบ้
านพั
อาศั
(ร้อยละ 90.0) และมีอยู่ติดข้างบ้านพักอาศัย (ร้อยละ 10.0) ลักษณะ
พื้นคอกส่วนใหญ่ใช้พื้นดิน (ร้อยละ 90.0) และเป็นพื้นคอนกรีต (ร้อยละ 10.0) ลักษณะของหลังคาส่วนใหญ่มุงหลังคา
ด้วยกระเบื้อง (ร้อยละ 90.0) ส่วนที่เหลือใช้สังกะสีมุงหลังคา(ร้อยละ 10.0)
ด้านการควบคุมและป้องกันโรค โคเนื้อของเกษตรทั้งหมดไม่เคยเกิดโรคระบาด (ร้อยละ 100.0) ในกรณีที่เกิด
โรคขึ้นคาดว่าจะใช้วิธีการรักษาโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ ในจํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 50.0)
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดได้ทําวัคซีนป้องกันโรค (ร้อยละ 100.0) ซึ่งวัคซีนทีทํานั้นเพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

423

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ PROCEEDINGS
จําแนกตามสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
จําานวน
ร้อยละ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
รําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ด้านพันธุ์โคเนื้อ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
พันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยง
บริษัท NN&KY จํากัด
ลูกผสมพื้นเมือง – บราห์มัน กรณีศึกษา
65.0
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวั13ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ลูกผสมพื้นเมือง – ชาโรเลส์ แนวทางการศึเพืกษาเพิ
35.0
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริก7เห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรีแยท้นบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโป
พันธุ์พื้นเมือง/บราห์มันแท้/ชาโรเลส์
0 งน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 0
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
วิธีการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อ
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ซื้อลูกโคเพศเมียมาเลี้ยง แนวทางในการพั
5 เภอขลุง จังหวัดจันทบุร25.0
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
ี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ซื้อลูกโคทั้งเพศผู้และเพศเมียมาเลี้ยงโดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
15รี
75.0
ซื้อพ่อโค/ซื้อแม่โค/ซื้อลูกโคเพศผู
้มาเลี้ยดการสื
ง ่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิก0ส (eWOM) กับผลประกอบการ0
กรอบแนวคิ
วิธีการคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อมาเลี้ยงของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
ดูรูปร่างลักษณะโคเนื้อ
14
70.0
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ดูขนาดและอายุ
6
30.0
บริษัท XYZ จํากัด
ด้านการผสมพันธุ์โคเนื้อ
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
วิธีการผสมพันธุ์โคเนื้อ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ปล่อยให้พ่อพันธุ์คุมฝูง
0
0
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
การจูงผสม
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิต0ภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน 0
การผสมเทียม
6
30.0
จังหวัดจันทบุรี
ใช้ทั้งแบบจูงพ่อพันธุ์ผสมและผสมเทีโดย
ยมชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
14
70.0
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จ
ชุ
ม
ชน
อํ
า
เภอพระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
อื่น ๆ
0
0
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การขอความร่วมมือและช่วยเหลือเมื่อโคเป็
นสัด
โดย แสงจิตต ไตแสง
ไม่ได้ขอความร่วมมือจากใคร(ดํ
าเนินการเอง)
0
0
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
15
75.0
โดย อุบล ไมพุม
สัตวแพทย์
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสิน5คา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 5.0
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
อื่น ๆ
0
0
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์ต่อครั้ง
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ใม่ได้เสียค่าใช้จ่าย
0 ตําบลทมอ อําเภอปราสาท0
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
�
20
100.0
เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (X = 500จังบาท)
หวัดสุรินทร
จํานวนครั้งในการผสมพันธุ์เพื่อให้ผสมติดโดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุ0สติ กรุงเทพมหานคร
1 ครั้ง
0
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
2 ครั้ง
20
100.0
การวิ
เ
คราะห
ท
างการเงิ
น
ของการลงทุ
น
ทํ
า
สวนสละ
ในจั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ด้านอาหารและการให้อาหารโคเนื้อ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ชนิดของหญ้าที่ปลูกในแปลง
เนเปียร์
8
40.0
กินนี
0
0
มอริซัสหรือหญ้าขน
0
0
รูซี่
0
0
หญ้าพื้นเมือง
12
60
วิธีการเลี้ยงโคเนื้อ
ปล่อยลงแปลงหญ้าและถั่วที่ปลูก
0
0
ปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ
13
65.0
เกี่ยวมาให้กิน
6
30.0
ตารางที่ 2 (ต่อ)...
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
จํานวน
ร้อยละ
424
ใช้ทั้งปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติและเกี่ยวมาให้กิน
1
5.0
หญ้าที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อเพียงพอหรือไม่

หนา

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

เกี่ยวมาให้กิน
6
สารบัญ (ตอ)
ตารางที่ 2 (ต่อ)...
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งจํ
ที่ า11นวน
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุ
วิชาการระดั
บชาติ มหาวิ
ใช้ทั้งปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ
แมละเกี
่ยวมาให้
กินทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 1
หญ้าที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อเพีการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ยงพอหรือไม่
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
เพียงพอ
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม 0
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ไม่เพียงพอ
20
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ฤดูกาลที่ขาดแคลนหญ้ของโรงเรี
า ยนบานโป
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ฤดูร้อน
20
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ฤดูฝน
0 บริโภค
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผู
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
ฤดูหนาว
0จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
พืชอาหารสัตว์ทดแทนที
่ใช้ในการเลี
้ยงโคเนื
้อ
กรอบแนวคิ
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ฟางข้าว
19
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
ฟางข้าวหมักยูเรีย
0
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุ
ก
ต
ฟางข้าวแห้งอัดก้อน
0ใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่
น ต้นกล้วย
1
โดย วัชรพล วงศจันทร
การจัดการเกี่ยวกับอาหารข้
การปรับนปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ไม่ใช้อาหารข้น ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
10
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
ซื้อวัตถุดิบมาผสมเองทั้งหมด
1
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ซื้อวัตถุดิบมาผสมบางส่วน
8
จังหวัดจันทบุรี
ซื้ออาหารสําเร็จรูปบางส่โดย
วน ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
0
ซื้ออาหารสําเร็จรูปการศึ
ทั้งหมด
1
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
การให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมแก่โค
โดย แสงจิตต ไตแสง
ไม่เคย
0
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ให้เป็นบางครั้ง
18
โดย อุบล ไมพุม
ให้ตลอดปี
2
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การถนอมพืชอาหารสัตราว์น ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ไม่ได้ทํา
13
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
ด

ว

ยวิ
ธ
ป
ี
ลู
ก
ข
า
วต
หญ้าแห้ง
0นเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
หญ้าหมัก
7 อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
แม่น้ําลําคลอง กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
0
สระน้ํา
6
โดย ธันย ชัยทร
บ่อน้ํา
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร14
ี
ด้านโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างโดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ลักษณะโรงเรือน (สิ่งก่อสร้าง เช่น เสา รั้ว )
ไม่มี
0
โรงเรือนไม้
18
โรงเรือนปูนซิเมนต์
2
ขนาดโรงเรือน
16 – 30 ตารางเมตร
8
31 – 50 ตารางเมตร
8
มากกว่า 50 ตารางเมตร
4
สถานที่ตั้งโรงเรือน
แยกห่างจากบ้าน
2
ตารางที่ 2 (ต่อ)...
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
จํานวน
425
แยกห่างจากบ้าน
2

30.0

ร้อยละ
หนา
5.0
0
100.0
100.0
0
0
95.0
0
0
5.0
50.0
5.0
40.0
0
5.0
0
90.0
10.0
65.0
0
35.0
0
30.0
70.0
0
90.0
10.0
40.0
40.0
20.0
90.0
ร้อยละ
10.0

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

แยกห่างจากบ้าน
90.0
สารบัญ (ต2อ)
ตารางที่ 2 (ต่อ)...
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับชาติจํวาิจัยนวน
รําไพพรรณี ครั้งที่ 11
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
ร้อยละ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
แยกห่างจากบ้าน
2
10.0
อยู่ใต้ถุนบ้าน
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจ0าย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 0
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ลักษณะพื้นคอก
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ดิน
18
90.0
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
คอนกรีต
2
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 10.0
ไม้
0
0
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ลักษณะหลังคา
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุ75.0
รี
กระเบื้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจั15
นทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
สังกะสี
25.0
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิ5กส (eWOM) กับผลประกอบการ
จาก/หญ้าคา
0
0
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
ด้านการควบคุมและป้องกันโรค
การปรั
บ
ปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การเกิดโรคโคเนื้อ (โรคระบาด)
บริษัท XYZ จํากัด
ไม่เคย
20
100.0
โดย วัชรพล วงศจันทร
เคย
0
0
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
วิธีการที่คาดว่าใช้ในการรักษาโรคโคเนื
้อเมื่อเกิกรณี
ดโรค
ยานยนต
ศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย
ถิ
ร
นันท ทิวาราตรีวิทย
ปล่อยไว้ไม่รักษา
0
0
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ซื้อยามารักษาเอง
0
0
จังหวัดจันทบุรี
ติดต่อเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์
10
50.0
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ติดต่ออาสาปศุสัตว์
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ10
จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธ50.0
ยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
การทําวัคซีนป้องกันโรคโคเนื้อ
โดย แสงจิตต ไตแสง
ไม่เคย
0
0
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
เคย (ปากและเท้าเปื่อย)
20
100.0

หนา

โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
3. ปัญหาในการเลี้ยงโคเนืรา้อน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย ้ยอังโคเนื
ญชลี เยาวราช
จากการศึกษาสภาพปัญหาในการเลี
้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีดังนี้ 1) ด้านพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกร
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ผู้เลี้ยงโคเนื้อขาดพ่อโคพันธุ์ดี ไม่นิยการทํ
มซื้อาพ่นาอิ
อพันนทรีธุย์โคเนื
านการผสมพั
นธุ์โคเนื้อตําบลทมอ
เกษตรกรขาดความรู
แบบดั้อ้งเดิ2)ม ด้ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท ้ในการผสม
สุริน้งทร
พันธุ์โคเนื้อ ทําให้โคเนื้อต้องผสม 2จังหวัดครั
ถึงจะติด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ไม่เพียงพอกับความต้องการในการผสมเทียม
ตตา ประพฤทธิ
งษ นสัด ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพ่อพันธุ์ 3) ด้าน
มีเกษตรกรบางรายใช้วิธีการว่าจ้างโคพ่อพันโดยธุ์ให้โสภิมาผสมเมื
่อแม่โพคเป็
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
อาหารและการให้อาหาร เกษตรกรขาดความรู
โดย ธัน้ใยนการด้
ชัยทร านอาหารและการให้อาหารโคเนื้อ โคเนื้อส่วนใหญ่จะโตช้าเนื่อง

ได้รับอาหารไม่เพียงพอ เกษตรกรไม่การวิ
มีคเวามรู
ชอาหารสั
ตว์และพั
ธุ์พดืชจันอาหารสั
คราะห้ใทนการถนอมพื
างการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจันงหวั
ทบุรี ตว์ที่ปลูก มีพื้นที่ปลูกพืช
สวัสดิ์มงคล
อาหารสัตว์น้อย เกษตรกรบางรายมีการเช่าโดย
ที่ปดวงรั
ลูกพืตชนอาหารสั
ตว์ ขาดพันธุ์หญ้าหรือพันธุ์ถั่วอาหารสัตว์ 4) ด้านโรงเรือน
และสิ่งก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนมีราคาแพง การก่อสร้างโรงเรือนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน เกษตรกรมีเงินทุน
น้อย 5) ด้านการควบคุมและป้องกันโรค เกษตรกรขาดความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรค โดยเฉพาะเมื่อซื้อโคเนื้อ
มาเลี้ยงจะไม่มีการสังเกตอาการ หรือมีการกักสัตว์ก่อน มักจะเลี้ยงรวมในฝูงเลย
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ลักษณะพื้นฐานทางด้าเนืรายงานสื
นเศรษฐกิ
จและสั
งคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี (ร้อยละ 40.0) มีการศึกษาระดับ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคบาในล็
อคจากย ษาหรื
สินคาประเภทช็
ประถมศึกษา (ร้อยละ 55.0)
ส่วนที่เหลือมีการศึกษาระดั
มัธยมศึ
อ ระดับอคโกแลต
ปวช. ส่:วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักใน
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
การทําการเกษตร (ร้อยละ 85.0)
ว่าเกษตรกรผู
้เลี้ยงโคเนืต้อกรรม
จัดอยู่ช่วงอายุที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากคนรุ่นใหม่
โดย พิจะเห็
ชญณี นตีรได้ณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
บเคลืา่อและคิ
นประเทศไทย
4.0”าแปรรู
เรียนหนังสือสูงขึ้น สนใจทํางานด้เพื
านอื่อ่นขัมากกว่
ดว่าการทําการเกษตรนั
้นลํปาบากเป็นงานหนัก ทําให้เกษตรกรที่ยัง
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ทํ า งานด้ า นการเกษตรอยู่ เ ดิโดย
ม หัพศวั
น มาสนใจการเลี
้ ย งโคเนื้ อ เป็ น อาชี พ เสริ ม นอกเหนื อ จากการทํ า การสวนผลไม้
ต สุขสบาย
นางฟ
ป ตามความต
สวนยางพารา เพื่อนํามูแนวทางในการพั
ลโคมาใช้เป็นฒปุนาผลิ
๋ยใช้ใตนสวนไร่
เป็าแปรรู
น2560
การเพิ
่มรายได้องการของผู
และใช้วบัสริดุโภค
เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็น
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20น
ธัานวาคม
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
อาหารโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื
้อมีจํามหาวิ
นวนสมาชิ
ทยาลัยราชภัฏกรําในครั
ไพพรรณีวเรื
จังอ
หวัน
ดจัน4ทบุ-รี 5 คน (ร้อยละ 75.0) เกษตรกรส่วนใหญ่มีจํานวนโค
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
เนื้อที่เลี้ยง 1 – 5 ตัว กรอบแนวคิ
(ร้อยละ 45.0)
รายได้จากการเลี
20,000 - 50,000 บาท (ร้อยละ
ดการสื่อมีสารแบบปากต
อปากอิ้ยเล็งโคเนื
กทรอนิ้อกในรอบปี
ส (eWOM)ที่ผกับ่านมา
ผลประกอบการ
ของธุรกิจคา้เปลี
ประเภทบริ
55.0) ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรผู
ลี้ยกงโคเนื
้อที่เกป็ารโรงแรมในประเทศไทย
นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก มีประสบการณ์ในการ
โดย บัลลังก สันทัด
เลี้ยงโคเนื้อมาแล้ว จึงเหมาะกั
้ยงโคเนื้อเป็งโดยใช
นอาชีTSP
พเสริ
และมีรมาประยุ
ายจ่ายจากการเลี
งโคเนื้อในรอบปีที่ผ่านมาในช่วง
การปรับบปรุการเลี
งเสนทางการขนส
และม VRPTW
กตใช กรณีศึก้ยษา
ษัท XYZ
จํากัโดยรายจ่
ด
500 - 10,000 บาท (ร้บริ
อยละ
55.0)
ายจะใช้เป็นค่าผสมพันธุ์โค ซื้อโคเนื้อเข้ามาเลี้ยงในบางราย และค่าอาหาร
โดย วัชรพล วงศจันทร
โคเนื้อในบางครั้ง มีจํานวนแรงงานที
่ใช้ในการเลี
้ยงโคเนืด้อพลาดในการตรวจนั
จํานวน 1 คน บ(ร้สิอนคยละ
70.0) ตโดยจะเป็
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
าประเภทผลิ
โคมไฟ นแรงงานในครอบครัว
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็ยานยนต
นเพราะเกษตรกรผู
กรณีศึกษา : บริ้เลีษ้ยัทงโคเนื
XYZ จํ้อากัส่ดวนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีจํานวนโคเนื้อไม่มาก นอกจากนี้
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
วิทย ้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 100.0) เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มี
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดไม่ได้กู้เงินมาใช้ในการเลี
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
อาชีพหลักในการทําการเกษตรอื
จังหวัดจันทบุ่นรอยู
ี ่แล้ว เช่น ทําสวนผลไม้ ยางพารา เป็นต้น แต่ทําการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม
วสานุอรงวารี
ักษ (2559) ที่ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
ซึ่งใกล้เคียงกับ ถาวร ฉิมเลี้ยงโดยและชวนพบ
พรชัยเอี่ยเหลื
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เนื้อในจังหวัดจันทบุรี พบว่
เกษตรกรส่อยุวธนใหญ่
จังหวัาดพระนครศรี
ยา เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 54 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา นับถือ
โดย แสงจิ
ศาสนาพุทธ มีจํานวนสมาชิกในครั
วเรือตนต ไต4 แสง- 5 คน อาชีพหลักทําการเกษตร อาชีพรองรับจ้างและค้าขาย และมี
สรรพสามิ
ต
ใหม
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 - ก5ับการบริ
ปี มีจําโภคของคนไทย
นวนโคเนื้อ 1 - 5ตัว รายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อน้อยกว่า 60,000 บาทต่อปี
โดย อุบล ไมพุม
รายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื
้อน้่ออสารทางการตลาดที
ยกว่า 1,200 บาทต่
ปี จํานวนแรงงานที
่ใช้เาลีนค้ยางโคเนื
้อ 1ศคน
การสื
่มีผลตออความต
องการซื้อสินคา ในร
ปลีก: กรณี
ึกษา
สภาพการเลี้ยรงโคเนื
อ
้
ของเกษตรกรผู
เ
้
ลี
ย
้
งโคเนื
อ
้
าน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
อัญชลี เยาวราช ้เลี้ ยงโคเนื้ อของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้า นในชาก ตํา บลชากพง
สภาพการเลี้ยงโคเนืโดย
้อของเกษตรกรผู
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ด้านพันธุ์โคเนืจัง้อหวัดพัสุรนินธุทร์โคเนื้อที่เลี้ยงมากที่สุด พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนมากเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
พื้นเมือง – บราห์มัน (ร้อยละ 65.0)
และโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง – ชาโรเลส์ (ร้อยละ 35.0) ส่วนโคพันธุ์พื้นเมืองและ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โคพันธุ์แท้อื่น ๆ ไม่นิยมเลี้ยง ทัโดย้งนีธั้เนนืย่องจากโคพั
นธุ์พื้นเมือง จะมีรูปร่างเล็ก เจริญเติบโตช้า เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงโคเนื้อ
ชัยทร
พันธุ์ลูกผสมบราห์มันหรือลูกผสมชาโรเลส์ที่ได้รับจากการผสมเทียมที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้นําน้ําเชื้อมาผสม เพื่อปรับปรุง
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
พันธุ์ และบางครั้งมีการรับจ้างผสมพั
นธุต์โนคเนื
โดย ดวงรั
สวั้อสโดยพ่
ดิ์มงคลอพันธุ์จากเกษตรกรรายอื่นก็มี ซึ่งจะทําให้โคเนื้อลูกผสมเลี้ยงง่ายกว่า
โคเนื้อพันธุ์แท้พันธุ์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีขนาดน้ําหนักดี ขายง่ายและได้ราคาดีกว่าโคพื้นเมือง ซึ่งสอดคล้องกับ ดนัยศักดิ์
เย็นใจ และ ภาณุ อินทฤทธิ์ (2558) ที่ศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรใน
อําเภอบ้านค่าย อําเภอเมืองระยอง อําเภอแกลง และอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบว่าเกษตรกรเลี้ยงโคพันธุ์
ลูกผสมอเมริกันบราห์มัน - พื้นเมืองมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมปศุสัตว์ที่ต้องการให้โคพันธุ์ลูกผสม
อเมริกันบราห์มันเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานในการผลิตโคเนื้อและโคขุนของเกษตรกรรายย่อย วิธีการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมซื้อลูกโคทั้งเพศผู้และเพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 75.0) และซื้อลูกโคเพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 25.0)
เนื่อ งจากการซื้อลู ก โคที่ มีข นาดเล็ ก มีราคาถูก กว่า การซื้อพ่อโค ซื้อแม่โค จึงเป็น การลงทุนที่ไ ม่มาก เหมาะสํ าหรั บ
เกษตรกรรายย่อยที่มีทุนน้อย วิธีการคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อส่วนใหญ่คัดเลือกพันธุ์โดยอาศัยดูจากรูปร่างลักษณะโคเนื้อ
(ร้อยละ 70.0) เกษตรกรจะดูรูปร่างลักษณะของโคเนื้อก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เพราะว่ารูปร่างลักษณะภายนอกเป็นสิ่งแรก
ที่เกษตรกรมองเห็นว่าโคเนื้อที่จะซื้อนั้นมีลักษณะตรงตามความต้องการหรือไม่ (ทรงศักดิ์ เทพหนู, 2552) ส่วนเกษตรกร
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สารบัญ (ตอ)

ที่เหลือคัดเลือกโดยอาศัยดูจากขนาดและอายุ (ร้อยละ 30.0)
โดยการประมาณอายุจากฟันชุดแรกและดูจากขนาดของ
PROCEEDINGS
รายงานสื
บเนื่อํางจาก
งจากการประชุ
มวิชอาการระดั
บชาติวิจ่น
ัยรําไพพรรณี
ร่างกายที่ใหญ่หรือมีโอกาสที่จะโตเร็ว ไม่มีการดู
จากน้
หนัการประชุ
กตัวหรื
ลักษณะอื
ๆ ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
ด้านการผสมพันธุ์ เกษตรกรผู้เลีและงานประชุ
้ยงโคเนื้อมวิส่ชาการระดั
วนมากนิ
มใช้ทยาลัวิธยีกราชภัารผสมพั
อ การจูงพ่อพันธุหน
์ผสมา
บชาติ ยมหาวิ
ฏกลุมศรีอยุน
ธยาธุ์ท
ครัั้้งงทีสองแบบคื
่8
และการผสมเทียม (ร้อยละ 70.0) เนืการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
่องจากมีความสะดวก เพราะได้
การช่
จากเจ้าหน้
าปศุส:ัตว์และมีเกษตรกร
บสินคราับในล็
อคจวายเหลื
ย สินคอาประเภทช็
อคโกแลต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
บางรายมีการเช่าโคพ่อพันธุ์เพื่อใช้ผสมพันธุ“การพั
์แม่การพั
โคเมื่อฒ
เป็นางานวิ
นสัด ส่วนที
อใช้วิธีกตารผสมเที
จัย่เหลืและนวั
กรรม ยม (ร้อยละ 30.0) ไม่มีการ
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ปล่อยพ่อพันธุ์คุมฝูง และวิธีการจูงผสม
เนื่องจากเกษตรส่
ว่อนใหญ่
ีจําานวนโคเนื
ไม่มาากแปรรูจึงปไม่นิยมซื้อพ่อพันธุ์มาคุมฝูง
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจํมาหน
ยน้ําพริกเห็4.0”
ด้อนางฟ
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
นประเทศไทย
งน้ํานรอสันดตําเกษตรกรได้
บลโปงน้ํารอนตอํิดาเภอโป
งน้ํารอน จัวงมมื
หวัดอจัจากเจ้
นทบุรี าหน้าที่ปศุสัตว์เป็น
ในการขอความร่วมมือในการผสมพัของโรงเรี
นธุ์โคเนืย้อนบเมืา่นโป
อโคเป็
ต่อขอความร่
โดย พศวัต สุขสบาย
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) ส่วนที่เหลือแนวทางในการพั
ขอความร่วมมืฒนาผลิ
อจากเจ้
าทีธั่สนวาคม
ัตาวแพทย์
(ร้อยละ 25.0) และไม่มีการดําเนินการเอง
ตวัภันณทีา่ ฑหน้
แปรรู
19เห็-ด20นางฟ
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
ยารตินัฯ ก
( งานปศุ
(อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ของโรงเรี
ดม่มาบไผ
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
ดจันทบุรี ประกอบกับการ
ทั้งนี้เนื่องจากสถานที่เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู
้เลีาย้ยมหาวิ
งโคเนื
้อยอยูนวั่ไอาคารเฉลิ
ไกลจากสํ
สัตว์ง อจังําหวั
เภอแกลง
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
คมนาคมสะดวก จึงทําให้การเดินทางติ
ดต่อไปมาสะดวก (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2558) เกษตรกร แต่เกษตรกรผู้เลี้ยง
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
โคเนื้อทุกรายเสียค่าใช้จ่ายในการผสมพั
(ร้อยละ ก100.0)
โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 500 บาทต่อครั้ง จะเป็นการ
ของธุรนกิธุจ์โคคเนื
าปลี้อกประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
เสียค่าเช่าพ่อพันธุ์โคเนื้อหรือค่าน้ําเชื้อ และจํานวนครั้งในการผสมพันธุ์โคเนื้อเพื่อให้ผสมติด พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เนื้อทั้งหมดผสมพันธุ์โคเนื้อจํานวน 2บริครั
โดย จํ(ร้ากัอดยละ 100.0)
ษัท้งXYZ
โดย วัชรพล้เลีวงศ
จันทร ้อส่วนใหญ่ปลูกหญ้าพื้นเมือง (ร้อยละ 60.0) โดยมักจะเป็น
ด้านอาหารและการให้อาหาร เกษตรกรผู
้ยงโคเนื
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
หญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและได้ดยานยนต
ูแลรักษาไว้
น :หญ้
ก หญ้
กรณีศเช่
ึกษา
บริษาัทเพ็XYZ
จํากัาดชันกาด หญ้าปากควาย ฯลฯ ส่วนเกษตรกรที่เหลือ
ถิรนันบท สนุ
ทิวาราตรี
วิทยนธุ์หญ้าจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ซึ่งให้ผลผลิตดีและมีการ
ปลูกหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 เพราะได้รับโดยการสนั
นด้านพั
กรรมการซืเขี้อยและการตั
สินใจของผูซเกษตรกรผู
ื้อที่มีตอผลิตภั้เลีณ้ยฑงโคเนื
จากตน้อกกของธุ
รกิจชุม(ร้ชน
เจริญเติบโตดี คุณค่าทางอาหารสูง พฤติ
(ไกรลาศ
วทอง, ด2554)
ส่วนใหญ่
อยละ 65.0) นิยม
จังหวัดจันทบุรี
เลี้ยงโคเนื้อโดยปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ
่องจากในหมู
โดย เนื
ชวนพบ
เอี่ยวสานุ่บรัก้าษนในชากนั้นจะมีพื้นที่สาธารณะรอบบึงสํานักใหญ่ที่เป็น
กษาบทบาทผู
นําในการบริวหิธารจั
การเศรษฐกิ
ทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ สามารถใช้เลีการศึ
้ยงโคเนื
้อได้ รองลงมาใช้
ีเกี่ยดวมาให้
กินจ(ร้ชุมอชนยละอําเภอพระนครศรี
30.0) และใช้อยุทธั้งยาปล่อยตามทุ่งหญ้า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธรรมชาติและเกี่ยวมาให้กิน (ร้อยละ 5.0)โดยไม่แสงจิ
มีการปล่
าและถั่วที่ปลูก ทั้งนี้เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ตต ไตอแยลงแปลงหญ้
สง
ส่วนใหญ่มีพื้นที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อสรรพสามิ
1 – 5 ตไร่ใหม(ร้กอับยละ
ซึ่งถือว่าน้อย หญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อไม่เพียงพอสําหรับ
การบริ75.0)
โภคของคนไทย
โดย อุาบในช่
ล ไมวพงฤดู
ุม ร้อน(ร้อยละ 100.0) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่จึงนิยมใช้
เลี้ยงโคเนื้อ(ร้อยละ 100.0) มักขาดแคลนหญ้
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ฟางข้าว(ร้อยละ 95.0) เป็นอาหารสั
ดแทนหญ้
า ส่งเทพมหานคร
วนเกษตรกรรายอื่น ๆ ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ต้น
ราน ตซีว์พทีเฟรชมาร
ท ในกรุ
ชลี เยาวราช
กล้วย(ร้อยละ 5.0) ไม่นิยมใช้ฟางข้าวหมักโดย
ยูเรีอัยญ/ฟางข้
าวอัดก้อน อาจเป็นเพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่มีการทําหญ้า
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
นาอินทรีนยในการเลี
ดวยวิธปี ลูก้ยขงโคเนื
าวตนเดี้อ่ยวและ
แห้งเลย ในการจัดการเกี่ยวกับอาหารข้น เกษตรกรส่วนใหญ่ของการทํ
ไม่ใช้อาาหารข้
(ร้อยละ 50.0) รองลงมา
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ซื้อวัตถุดิบมาผสมบางส่วน(ร้อยละ 40.0)
จังหวัดสุส่รวินนที
ทร ่เหลือซื้อวัตถุดิบมาผสมเองทั้งหมดและซื้ออาหารสําเร็จรูปทั้งหมดจํานวน
โดย โสภิ
ประพฤทธิ
พงษการเลี้ยงโคขุนจึงมีการซื้อกากมันสําปะหลังที่มีราคาถูก
เท่ากัน (ร้อยละ 5.0) โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื
้อที่ใตช้ตาอาหารข้
นจะมี
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
มาใช้ในการผสมเป็นอาหารข้น เนื่องจากมีโโดย
รงงานผลิ
ตแป้งมันสําปะหลังหลายโรงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
ธันย ชัยทร
เนื้อส่วนใหญ่มีการให้แร่ธาตุ ไวตามินการวิ
เสริเคราะห
มแก่โคเนื
้อเป็นนของการลงทุ
บางครั้ง (ร้นอทํยละ
90.0)
่งอาจเป็
วยงานหรือองค์กรที่
ทางการเงิ
าสวนสละ
ในจัซึงหวั
ดจันทบุนรเพราะหน่
ี
เกี่ยวข้องจากภาครัฐให้การสนับสนุนแร่ธาตุโดยแก่ดวงรั
กลุ่มตเกษตรกรอย่
น สวัสดิ์มงคล างต่อเนื่องตลอดมา ในการถนอมอาหาร เกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่ได้ทําการถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้(ร้อยละ 65.0) ส่วนเกษตรกรที่เหลือนั้นทําหญ้าหมัก (ร้อยละ 35.0) เนื่องจาก
ได้รับการฝึกอบรมในการทําหญ้าหมักมาแล้ว โดยใช้วิธีการหมักในถังพลาสติก อย่างไรก็ตามไม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
รายใดที่ทําหญ้าแห้ง แหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใช้น้ําจากบ่อน้ําเลี้ยงโคเนื้อเป็นส่วนใหญ่
(ร้อยละ 70.0) รองลงมาใช้น้ําจากสระน้ํา(ร้อยละ 30.0) ไม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใช้น้ําจากแม่น้ําลําคลอง
ด้านโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง โรงเรือนในการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มีโรงเรือนในการ
เลี้ยงโคเนื้อเป็นโรงเรือนไม้ (ร้อยละ 90.0) โดยใช้ไม้จากธรรมชาติมาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อที่มีโรงเรือนในการเลี้ยงโคเนื้อเป็นโรงเรือนปูนซิเมนต์ (ร้อยละ 10.0) เป็นโรงเรือนที่ได้มาตรฐานฟาร์ม ซึ่งได้รับ
คําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ โดยมีโรงเรือนขนาด 16 – 30 ตารางเมตร และขนาด 31 – 50 ตารางเมตรเท่ากัน (ร้อย
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สารบัญ (ตอ)

ละ 40.0) ตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัย (ร้อยละPROCEEDINGS
90.0) ลักษณะพื้นคอกนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ใช้พื้นดินเป็น
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
พื้นคอก (ร้อยละ
90.0) เนืจ่อัยงจากเป็
นการลงทุ
นน้อย ส่วนที
่เป็นารํเกษตรกรผู
(ร้าอยละ 10.0)
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
าไพพรรณี ครบ 113้เลี
ป ้ยงโคเนื้อที่ใช้พื้นคอนกรีตหน
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ซึ่งง่ายต่อการทําความสะอาด ลักษณะของหลังคานั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง (ร้อยละ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
90.0) ส่วนที่เหลือเป็นเกษตรกรผู
กรณีศึกษา บริ้เลีษ้ยัทงโคเนื
NN&KY้อทีจํ่ใาช้กัดสังกะสีมุงหลังคา(ร้อยละ 10.0) ไม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายใดที่มุง
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
ัยและนวั
กรรม
โดย พิ้อชงและสั
ญณี ตีรงณากรณ
หลังคาด้วยจากหรือหญ้าคา กระเบื
กะสีมีอายุกจารใช้
งานได้นตาน
และราคาไม่แพงมาก
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรูป
่อนขัโรค
บเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
ด้านการควบคุของโรงเรี
มและป้ยนบ
องกั
การเกิ
ด
โรคโคเนื
้
อ
พบว่
า
โคเนื
้อของเกษตรทั้งหมดไม่เคยเกิดโรคระบาด
านโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
(ร้อยละ 100.0) จะมีบ้างก็เป็นโดย
เพียพศวั
งบาดแผลเล็
ต สุขสบายกน้อย วิธีการที่ใช้ในการรักษาโรคโคเนื้อเมื่อเกิดโรค พบว่า โคเนื้อของ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-อด20นางฟ
าการศึ
แปรรู
ตามความตทรงศั
องการของผู
บริโภค (2552) พบว่าโคเนื้อของ
2560ปกษาของ
เกษตรกรไม่เคยเกิดโรคระบาดร้าณยแรง
ซึม่งสิรสอดคล้
งกัธันบวาคม
กดิ์ เทพหนู
ิรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
เกษตรกรส่วนใหญ่ไ ม่ เคยเกิดโดย
โรคระบาดที
จักรกฤษณ วิ่ รเ้ าชียแรง
ยรมงคล ถ้ า ในกรณี ที่ เ กิ ด โรคขึ้ น คาดว่ า จะใช้ วิ ธี ก ารรั ก ษาโดยการติ ด ต่ อ
กรอบแนวคิดสการสื
สารแบบปากต
ส (eWOM)ส่วกันการทํ
บผลประกอบการ
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และอาสาปศุ
ัตว์ ่อในจํ
านวนเท่อาปากอิ
กัน (ร้เล็อกทรอนิ
ยละ ก50.0)
าวัคซีนป้องกันโรคโคเนื้อ พบว่า
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เกษตรกรทั้งหมดได้ทําวัคซีนป้อโดย
งกันบัลโรคโคเนื
ลังก สันทั้อด (ร้อยละ 100.0) ซึ่งวัคซีนที่ทํานั้นเพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
ข้อเสนอแนะ
โดย วัชรพล วงศจันทร
1. ควรมีการสนั
บสนุบนปรุด้งากระบวนการเพื
นพันธุ์โคเนื่อ้อลดความผิ
ให้แก่เกษตรกร
โดยหาพันบธุสิน์ทคี่เาหมาะสมและราคาถู
การปรั
ดพลาดในการตรวจนั
ประเภทผลิตโคมไฟ ก จัดหาน้ําเชื้อโคพันธุ์
ลูกผสมมาใช้ผสมเทียม ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
นันท ทิวาราตรี
วิทภาพและองค์
ย
2. ควรมีการศึกษาวัตโดย
ถุดิบถิรอาหารสั
ตว์ คุณ
ประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่มีในท้องถิ่น
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
รวมถึงข้อจํากัดในการใช้จัวงหวั
ัตถุดดจันิบทบุ
อาหารสั
ตว์ เพื่อให้เกษตรกรนํามาผสมเลี้ยงโคขุนหรือใช้เลี้ยงเสริมในฤดูแล้ง เนื่องจาก
รี
เกษตรกรขาดแคลนหญ้าและพืโดย
ชอาหารสั
วงฤดู
ชวนพบตเอีว์่ยในช่
วสานุ
รักษแล้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น กากมันสําปะหลัง เปลือก
ําในการบริตหว์ารจั
ดการเศรษฐกิจชุมชน อํกาในพื
เภอพระนครศรี
ทุเรียนหมัก พืชอาหารสัการศึ
ตว์หกมัษาบทบาทผู
ก พันธุ์พืชนอาหารสั
ที่เหมาะสมในการปลู
้นที่ที่จํากัอดยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
3. ควรมีการศึกษาในเรื่องการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เช่น การเลี้ยงโคขุนในเชิงธุรกิจ การผลิตโคเนื้ออินทรีย์
แสงจิตต ไตแสง
ช่องทางการตลาดโคเนื้อ การวิโดย
เคราะห์
ต้นทุนในการผลิตโคขุนคุณภาพ เป็นต้น
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
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เอกสารอ้างอิง

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย้อ(ภาคบรรยาย)
กรมปศุสัตว์. ข้อมูลเกษตรกรผู
้เลี้ยงโคเนื
รายอํ
าเภอ ปีงบประมาณ 2557 : จังหวัดระยอง. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จหน
าก า:
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
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รี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

บทนํา

ปัจจุบันพบว่ากล้วยไม้ป่าหลายๆ ชนิดที่อยู่ในสภาพธรรมชาติมีจํานวนลดลงจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย
ประการด้วยกันคือ สภาวะโลกร้อน การลักลอบเผาป่า การตัดไม้ทําลายป่า หรือแม้กระทั่งการลักลอบเก็บกล้วยไม้เพื่อนํามา
ขาย ส่งผลให้กล้วยไม้ป่าที่อาศัยอยู่ในสภาพธรรมชาติจึงมีจํานวนลดลง จากการสํารวจของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ไซเตส) ในปี พ.ศ. 2535 พบว่า กล้วยไม้ป่าของไทยบางชนิดถูกจัดอันดับเป็นกล้วยไม้หายากของโลก
ดังนั้นจึงจําเป็นต้องดําเนินการอนุรักษ์และเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าอย่างจริงจังโดยเร็ว กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่
จัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae ซึ่งมีการพัฒนามากที่สุดในบรรดาพืชมีดอกทั้งหมด เป็นพืชที่มีการสํารวจพบมากที่สุดในปัจจุบัน
ประมาณ 796 สกุล และพบมากกว่า 17,500 ชนิด สําหรับในประเทศไทยได้มีการสํารวจพบแล้ว 168 สกุล และพบมากกว่า
1,170 ชนิด (สลิล, 2549) บางชนิดพบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หวายแดงจันทบูร เป็นกล้วยไม้ท้องถิ่นที่พบเฉพาะในเขต
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สารบัญ (ตอ)

ภาคตะวันออกของไทย พบมากที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดPROCEEDINGS
ตราด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Renanthera coccinea Lour. ดอกมี
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ความเครียด อันเนื่องมาจากการออสโมซิสจึงมีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโต ดังรายงานของ Lopez et al. (1998) ทําการ
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พบว่าสามารถขยายเวลาในการเปลี่ยนอาหารออกไปได้ 8 เดือนหรืออาจจะมากกว่า 12 เดือน ซึ่งโดยปกติมันฝรั่งต้องทําการ
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
7 ระดับ เป็นสิ่งทดลอง มีทั้งหมด 7 สิ่งทดลองๆ ละ 10 ซ้ําๆ ละ 4 ต้น มีรายละเอียดดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 อาหารสูตร
Modified Vacin and Went (1949) ไม่เติมน้ําตาล สิ่งทดลองที่ 2 อาหารสูตร Modified Vacin and Went (1949)
เติมน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ สิ่งทดลองที่ 3 อาหารสูตร Modified Vacin and Went (1949) เติมน้ําตาลแมนนิทอล
2 เปอร์เซ็นต์ สิ่งทดลองที่ 4 อาหารสูตร Modified Vacin and Went (1949) เติมน้ําตาลแมนนิทอล 4 เปอร์เซ็นต์
สิ่งทดลองที่ 5 อาหารสูตร Modified Vacin and Went (1949) เติมน้ําตาลแมนนิทอล 6 เปอร์เซ็นต์ สิ่งทดลองที่ 6
อาหารสูตร Modified Vacin and Went (1949) เติมน้ําตาลแมนนิทอล 8 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งทดลองที่ 7 อาหารสูตร
Modified Vacin and Went (1949) เติมน้ําตาลแมนนิทอล 10 เปอร์เซ็นต์
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สารบัญ (ตอ)

ขั้นตอนการทดลอง
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี
ที่ 11
1. เตรียมอาหารสังเคราะห์
สูตร ModifiedมวิชVacin
and
Wentครั้ง(1949)
เติมน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ และ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
อาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) ที่มีระดับความเข้มข้นของน้ําตาลแมนนิทอลแตกต่างกัน
6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8,การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
และ 10 เปอร์เซ็นต์
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศึกษา บริษวัทยไม้
NN&KY
จํากัด นทบูรที่มีความสูงเฉลี่ย 0.50 เซนติเมตร ย้ายลงอาหารสังเคราะห์
2. คัดเลือกต้นกรณี
อ่อนของกล้
ห
วายแดงจั
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม
ชญณ้ปี ลอดเชื
แต่ละสูตรที่ทําการเตรียมไว้ดังข้โดย
อ 1พิในตู
้อ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
3. ภายหลังจากย้
า
ยต้
น
อ่
อ
นหวายแดงจั
น
ทบู
ร
ลงอาหารสั
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงงน้เคราะห์
ํารอน จังแหวัต่ดลจัะสู
นทบุตรรแล้
ี ว นําไปเลี้ยงในห้องควบคุม
อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซี
โดย พศวัยสต สุภายใต้
ขสบายสภาพแสงฟลูออเรสเซนต์ 16 ชั่วโมงต่อวัน
ฒนาผลิ
ณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ตามความต
องการของผู
4. สังเกตและบัแนวทางในการพั
นทึกผลการเจริ
ญเติตบวัภันโตของต้
นธันอ่วาคม
อาแปรรู
นกล้
หวายแดงจั
นทบูบรริโภค
2560ปวยไม้
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จังหวัดจันทบุรี
การเก็บบันทึกข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
เก็บบันทึกข้อมูกรอบแนวคิ
ลจากการเจริ
ญเติบโตของหวายแดงจันทบูรทุก ๆ 1 เดือน โดยเก็บข้อมูลดังนี้
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
1. ความสูงของลํ
าลูรกกิกล้
ย:กวัประเภทบริ
ดจากโคนต้
น (บนผิวอาหารสังเคราะห์) จนถึงปลายลําลูกกล้วย
ของธุ
จคาวปลี
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลาลัลูงกกกล้
สันวทัย:ด วัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณที่กว้างที่สุดของลําลูกกล้วย
2. เส้นผ่านศูนย์กลางของลํ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
บริษัท XYZ จํากัด
บบันทึกข้อมูลทางความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ในแต่ละเดือน มาวิเคราะห์
นําข้อมูลที่ได้จากการเก็
โดย วัชรพล วงศจันทร
ความแปรปรวนทางสถิติการปรั
และเปรี
บเทียบความแตกต่
างของค่
าเฉลี่ยด้วยวิธบีสิDuncan's
Multiple
บปรุยงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ Range Test (DMRT)
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด

ผลและอภิปรายผลการวิจัยโดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย

ดสินใจของผู
ที่มีตอผลิตภัณฑจญ
ากต
รกิจนชุอ่มชน
จากการศึกษาอิพฤติ
ทธิกพรรมการซื
ลของน้้อําและการตั
ตาลแมนนิ
ทอลต่ซอื้อการลดการเจริ
เตินบกกของธุ
โตของต้
อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร
จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งทําการเพาะเลี้ยงบนอาหารสัโดย
งเคราะห์
สูตร Modified Vacin and Went (1949) ที่เติมน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
และอาหารสังเคราะห์ Modified
Vacinนําในการบริ
and Went
(1949) ทีจ่มชุีรมะดั
มข้นของน้
การศึกษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิ
ชน บอําความเข้
เภอพระนครศรี
อยุธยาําตาลแมนนิทอลแตกต่างกัน
6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, จั8,งหวัและ
10 เปอร์
ดพระนครศรี
อยุเธซ็ยานต์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเติมน้ําตาลที่ระดับความเข้มข้นแตกต่าง
โดย แสงจิตต ไตนแทบู
สง รอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งสูตรอาหารเพาะเลี้ยงปกติที่ทําการเติม
กันส่งผลต่อความสูงของต้นอ่อนหวายแดงจั
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ด้วยน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ที่สําหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับพืช มีความสูงเฉลี่ยของลําลูกกล้วยมากที่สุดคือ 1.17
โดย อุบล ไมพุม
เซนติเมตร (ตารางที่ 1) และขนาดเส้
นผ่านศูนย์กลางมากที่สุดคือ (0.29 เซนติเมตร) ดังตารางที่ 2

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 ความสูงของลําลูกกล้โดยวยต้อัญนชลี
อ่อเยาวราช
นกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรีความสู
ยดวยวิธปีง ลู(เซนติ
กขาวตนเมตร)
เดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
สิ่งทดลอง จังหวัดสุรินทร
ภายหลังการทดลอง (เดือน)
1 ตตา ประพฤทธิ
2 พงษ 3
4
5
6
โดย โสภิ
bc
ab
สามเสน เขตดุ
สติ กรุงเทพมหานคร
VW ไม่เติมน้ําตาล กลยุทธการตลาดค
0.60 าปลีกของชุ
0.63มชนทาน้ํา0.66
0.68
0.72
0.90ab
โดย0.61
ธันย ชัยทร 0.62
VW + ซูโครส 2 %
0.67 0.84a 0.92a
1.10a

ทางการเงินของการลงทุ
าสวนสละ ในจั
งหวัbcดจันทบุ
รี ab
VW + แมนนิทอล 2การวิ
% เคราะห0.52
0.55 นทํ0.56
0.64
0.72
0.76b
ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
VW + แมนนิทอล 4 % โดย0.51
0.56
0.58 0.66bc 0.77ab 0.85ab
VW + แมนนิทอล 6 %
0.53
0.58
0.72 0.76ab 0.79 ab 0.83ab
VW + แมนนิทอล 8 %
0.46
0.54
0.56 0.60bc 0.64b
0.75b
VW + แมนนิทอล 10 % 0.44
0.51
0.53 0.56c 0.60b
0.64b
F-test
ns
ns
ns
*
*
*
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
** มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์

433

7
1.02 ab
1.17a
0.83bc
0.94abc
0.87 bc
0.78bc
0.77c
**
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สารบั
(ตเอซ็)นต์ สามารถลดการเจริญเติบโตทางด้าน
ส่วนการใช้น้ําตาลแมนนิทอลที่ระดับความเข้มข้PROCEEDINGS
น 8 และ
10ญเปอร์
งจากการประชุ
การประชุ
บชาติวิจัยม
รําน้
ไพพรรณี
ครั้งที่ 11 ทอลที่ระดับความเข้มข้น 10
ความสูงของต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรายงานสื
รได้ดบีไเนืม่่อแงจาก
ตกต่
างกัมนวิชาการระดั
โดยการเติ
ําตาลแมนนิ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ต้นอ่อนหวายแดงจันทบูและงานประชุ
รมีความสู
งเฉลี่ยบชาติ
ของลํ
กยกล้
วฏยน้
่สุดครัคื้งทีอ่ 8 0.77 เซนติเมตร ซึ่งสามารถ
มวิชาการระดั
มหาวิาทลูยาลั
ราชภั
กลุมอ
ศรียที
อยุธยา
ชะลอความสูงของลําลูกกล้วยหวายแดงจั
นทบูรได้มากที่สุด และสามารถยื
ระยะเวลาการเปลี
นถ่ายอาหารออกไปได้
ถึง
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อดคจ
าย สินคาประเภทช็อ่ยคโกแลต
:
7 เดือน สอดคล้องกับการรายงานของ
al. (1998)
กรณีศLopez
ึกษา บริษet
ัท NN&KY
จํากัด ที่ใช้น้ําตาลแมนนิทอลที่ระดับความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา สามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายอาหารของมันฝรั่งออกไปได้มากกว่า 8 เดือน
องทางการจั
ดจําหนายน้ชําพริ
ดดนางฟ
าแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
การปรับแต่งอาหารเพาะเลี้ยงเพื่อแนวทางการศึ
ลดหรือชะลอการเจริ
ญ่อเตินประเทศไทย
บโตของพื
เพืก่อเห็ยื4.0”
ระยะเวลาในการเปลี
่ยนถ่ายอาหาร
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36,002.63 and 36579.66 kilometers. The period is 93 148 and 67
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
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The differences height cause the differences period of the space junks orbit
according to the Kepler’s third law. Furthermore, the external forces interfere there
orbits too. The greatest impact is the gravitational force from the Earth, the Moon, the
Sun and the solar wind, respectively.
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โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
: บริงษละติ
ัท XYZจูดจําและ
กัด ลองจิจูด ของดาวเทียมไทยคม 1
รูปกรณี
ที่ 1ศตํึกษา
าแหน่
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
การโคจรของดาวเที
จังหวัดจันทบุรี ยมไทยคม 1 ใช้เวลาในการโคจรรอบโลกเป็นเวลา 93 วัน โดยมีระดับ
ความสูงที่ต่ําสุดเป็น 36,074.00
โดย ชวนพบกิเอีโลเมตร
่ยวสานุรความสู
ักษ งที่สูงสุด 36,122.50 กิโลเมตร ดังรูปที่2
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
รูโดย
ปทีดวงรั
่ 2 ความสู
เวลา(วัน) การโคจรของดาวเทียมไทยคม 1
ตน สวัสงกัดิ์มบงคล
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ความสูงต่ําสุดของดาวเทียมไทยคม 1 คืPROCEEDINGS
อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ที่ตําแหน่งละติจูด 5.62 o

o
N ลองจิจูด 49.12บทความวิ
E ความสูจัยงสู(ภาคบรรยาย)
งสุเนืด่อของดาวเที
มไทยคม 1จพระนางเจ
คือ วัานรําทีไพพรรณี
่ 14 ครบกรกฎาคม
2559 ที่ตําแหน่ง หนา
งในวโรกาสคลายวันยพระราชสมภพสมเด็
113 ป
o
o
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ละติจูด 4.93 S ลองจิจูด 157.88 W ดังรูปที่ 3
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
รูปที่ บริ
3 ษแผนที
่แสดงตําแหน่งของความสูงสูงสุดและความสูงต่ําสุด
ัท XYZ จํากัด
ของดาวเทียโดย
มไทยคม
เมืจ่อันเที
วัชรพล 1วงศ
ทรยบกับแผนที่แรงโน้มถ่วงของโลก
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
กรณีศึกษา : บริษัท XYZ
จํากันดออกไปยังทิศตะวันตก โดยที่เริ่มที่ตําแหน่ง
ดาวเทียมไทยคมยานยนต
2 โคจรรอบโลกจากทิ
ศตะวั
o
o
โดยo ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ละติจูด 3.32 N ลองจิจูดพฤติ
73.66
E
วั
น
ที
่
8
มิ
ถ
ุ
น
ายน
2559
และสิ
้
น
สุ
ด
ที
่
ต
ํ
า
แหน่
ง
ละติ
จ
ู
ด
4.98
S
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
o
ลองจิจูด 74.32 E วันที่ 2จังพฤศจิ
ายน
หวัดจันกทบุ
รี 2559 ดังรูปที่ 4
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
รูปทีกลยุ
่ 4 ทตํธากแหน่
ง ละติ
และลองจิ
ูด ของดาวเที
2
ารตลาดค
าปลีจกูดของชุ
มชนทาน้จําสามเสน
เขตดุสติ ยมไทยคม
กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

การวิยเคราะห
ทางการเงิ
นทําสวนสละ
นทบุรีระดับความสูงต่ําที่สุด
การโคจรของดาวเที
มไทยคม
2 ใช้นของการลงทุ
เวลาในการโคจร
148ในจังวัหวันดจัโดยมี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
เท่ากับ 35,959.93 กิโลเมตร ดาวเทียมมีระดับความสูงที่สุดเท่ากับ 36,002.63 กิโลเมตร
ดัง
รูปที่ 5
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย
ก สันทัดงกับเวลา(วัน) การโคจรของดาวเทียมไทยคม 2
รูปทีบั่ล5ลังความสู
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
ความสูงต่ําโดย
สุดของดาวเที
ยจันมไทยคม
2 คือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ตําแหน่ง ละติจูด 5.03 O
วั
ช
รพล
วงศ
ทร
o
N ลองจิจูด 1.42
งสู่องลดความผิ
สุดของดาวเที
ยมไทยคม 2บสิคืนอคาประเภทผลิ
วันที่ 11 ตตุโคมไฟ
ลาคม 2559 ที่ตําแหน่ง
การปรับWปรุและความสู
งกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
o
o
ึกษา : บริษัทWXYZ
N ลองจิกรณี
จูดศ147.30
ดังรูจํปากัทีด่ 6
ละติจูด 4.28 ยานยนต
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอิ
แบบดั้ง่แเดิสดงตํ
ม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
รูปทีน่ทรี6ยแผนที
าแหน่
งของความสูงสูงสุตําดบลทมอ
และความสู
งต่ําสุด
จังหวัดสุรินทร
ยมไทยคม
โดยของดาวเที
โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษ2 เมื่อเทียบกับแผนที่แรงโน้มถ่วงของโลก
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ดาวเทียมไทยคม
โดย ธันย ชั3ยทรโคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยที่เริ่มที่ตําแหน่ง
o
o
o
ละติจูด 5.83 การวิ
N เคราะห
ลองจิทจางการเงิ
ูด 137.83
E วันนทีทํ่2า0สวนสละ
มีนาคม
นของการลงทุ
ในจั2559
งหวัดจันและสิ
ทบุรี ้นสุดที่ตําแหน่ง ละติจูด 2.51 S
สวัสดิ์มงคล2559 ดังรูปที่ 7
วันทีดวงรั
่ 25ตนพฤษภาคม
ลองจิจูด 135.54 o Eโดย
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
รูปกรอบแนวคิ
ที่ 7 ตําแหน่
งละติจูด และลองจิจูด ของดาวเทียมไทยคม 3
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การโคจรของดาวเที
3 ใช้เวลาในการโคจรรอบโลก
67 วันกตโดยมี
บความสูงต่ํา
การปรัยบมไทยคม
ปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุ
ใช กรณีรศะดั
ึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ที่สุดเท่ากับ 35,856.00 กิโลเมตร ดาวเทียมมีความสูงที่สุดเท่ากับ 36,579.66 กิโลเมตร ดังรูปที่ 8
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
รูปที่ 8 ความสูงกับเวลา(วัน) การโคจรของดาวเทียมไทยคม 3
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ความสูงต่ําสุดของดาวเที
ยมไทยคม
3 คือขวัองการทํ
นที่ 26านาอิ
เมษายน
ําแหน่
ละติจูด 5.92 o S
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
นทรียดว2559
ยวิธปี ลูกทีข่ตาวต
นเดี่ยงวและ
การทํานาอิงนสูทรี
บบดั้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ลองจิจูด 86.64 o W และความสู
งสุยดแของดาวเที
ยมไทยคม
3 คือวันที่ 21ตําบลทมอ
มีนาคมอําเภอปราสาท
2559 ที่ตําแหน่ง
o
o
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ละติจูด 6.27 N ลองจิจูด 132.59 E ดังรูปที่ 9
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
รูปทีจัก่ 9รกฤษณ
แผนที
าแหน่งของความสูงสูงสุดและความสูงต่ําสุด
โดย
วิ่แเชีสดงตํ
ยรมงคล
กรอบแนวคิ
ดการสื่อยสารแบบปากต
ปากอิ
ทรอนิ
กส (eWOM)
ของดาวเที
มไทยคม 3อเมื
่อเทีเล็ยกบกั
บแผนที
่แรงโน้กัมบผลประกอบการ
ถ่วงของโลก
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
โดยความสู
งของดาวเที
ยมทัง้งโดยใช
สามดวงที
่มีมากกว่
าความสู
การปรับปรุ
งเสนทางการขนส
TSP และ
VRPTW
มาประยุงกของวงโคจรสถิ
ตใช กรณีศึกษา ต ซึ่งวงโคจรสถิตนั้นมี
ความสูง 35,786
ลเมตร
บริษัทกิโXYZ
จํากัดทําให้ทราบได้ว่าดาวเทียมไทยคมทั้งสามดวงนั้นอยู่ในวงโคจรสุสาน ซึ่งเป็นวง
รพล วงศกจารใช้
ันทร งานแล้วโดยวงโคจรสุสานจะสูงกว่าวงโคจรสถิตของดาวเทียม
โคจรสําหรับดาวเทียโดย
มทีวั่หชมดอายุ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
ตโคมไฟ
ประมาณ 200 กิโลเมตร การที่ดาวเที่อยลดความผิ
มทั้งสามมี
ความสูงต่างกันบสิทํนคาาให้ประเภทผลิ
การโคจรรอบโลกแต่
ละดวงนั้นใช้
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
เวลาที่ต่างกัน ควรเป็โดย
นไปตามกฎข้
อที่สามของเคปเลอร์
(กําลังสองของคาบวงโคจรของดาวเทียม แปรผัน
ถิรนันท ทิวาราตรี
วิทย
ตาม กําลังสามของระยะห่
งสมการที
พฤติกรรมการซืา้องจากโลก)
และการตัดสินดัใจของผู
ซื้อที่ม่ ีต1อผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุ
ักษ �
T �ร�R
( 1)
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
T คือ คาบวงโคจร
เมื่อ
โดย แสงจิตต ไตแสง
R สรรพสามิ
คือ ระยะห่
ตใหมากงจากโลก
ับการบริโภคของคนไทย
อุบล ไมพุม
แต่เนื่องด้วโดย
ยขยะอวกาศลอยด้
วยแรงเฉื่อย เมื่อมีแรงภายนอกมารบกวนทําให้ความสูงมีการ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
องการซื
้อสินคา ในรานคาปลีก่ ส: ุ ดกรณี
ึกษา ง ดู ด จากโลกเพราะ
เปลี่ ย นแปลง แรงรบกวนจากภายนอกที
่ มี ผ ลต่
อ ขยะอวกาศมากที
คื อศแรงดึ
ราน ซีพีเฟรชมาร่นท้อในกรุ
ระยะห่างจากขยะอวกาศที
ย ถังดเทพมหานคร
มาคือแรงดึงดูดจากดวงจันทร์เนื่องจากระยะห่างจากขยะอวกาศที่
โดย อัญชลี เยาวราช
มากกว่าทําให้การวิ
แรงดึเคราะห
งดูดทีท่กางเศรษฐศาสตร
ระทํานั้นน้อขยกว่
าแรงดึ
ดจากโลกสุ
งแม้
แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์คือ
องการทํ
านาอิงนดูทรี
ยดวยวิธปี ลูดกขท้าาวตยถึนเดี
่ยวและ
ระยะห่างจะมากแต่
เนืน่อทรี
งจากมี
าให้
มีแรงดึงดูดมารบกวนการเคลื
่อนที่ของขยะอวกาศ โดยทั้ง
การทํานาอิ
ยแบบดัม้งวลมากทํ
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หวั
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สุ
ร
น
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ทร
สามแรงรบกวนที่กล่าวมานั้นเป็นไปตามกฎของแรงดึงดูดระหว่างมวลดัง
สมการที่ 2
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
M M
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
F� � G ��� � ���
(2)
R
โดย ธันย ชัยทร

เมื่อ

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

F� คือโดย
แรงดึ
ดวงรังดูตดนระหว่
สวัสดิา์มงมวล
งคล
G
คือ ค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วง = 6.67 × 10-11 Nm2/kg2
M��� คือ มวลของดาวเทียม
M��� คือ มวลของวัตถุใดๆ เช่น โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
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o
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บปรุงเสoนทางการขนส
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VRPTW
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วันมาประยุ
มีความสู
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บริ
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ท
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จํ
า
กั
ด
กิโลเมตร และมีความสูงสูงที่สุด 36,002.63 กิโลเมตร
โดย วัชรพล วงศจันทร
3. ดาวเทียมไทยคม
3บปรุโคจรรอบโลกจากทิ
ศตะวัดนพลาดในการตรวจนั
ออกไปยังทิศตะวั
โดยเริต่มโคมไฟ
ที่ตําแหน่ง
การปรั
งoกระบวนการเพื่อลดความผิ
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137.98กรณีEศใช้
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ซื้อที่มีตอวผลิ
ตภัณฑจนากต
นกกของธุรกิจชุ่ลมอยด้
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ก
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โ
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โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
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อมูลเคราะห
นอกจากนี
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ทางเศรษฐศาสตร
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กขาาวต
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โดย ธันย ชัยทร
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โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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Abstract
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
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เพิ่มขึ้นของแสงจากระบบดาวคู่ที่เวลาต่างๆ กัน ลักษณะของกราฟแสงที่มีการลดลงของเส้นกราฟหมายถึงมีการโคจรบังกัน
โสภิกตดวงสว่
ตา ประพฤทธิ
พงษาโคจรไปอยู่ด้านหลังสมาชิกดวงที่สว่างน้อยกว่า ลักษณะ
ภายในระบบดาวตามแนวสังเกตการณ์โดยถ้าโดย
สมาชิ
างมากกว่
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
สติ กรุงเทพมหานคร
ของกราฟแสงที่ได้ในเวลานั้นจะมีการลดลงของแสงในปริมาณที่มากาน้เรีําสามเสน
ยกเป็นเขตดุ
อุปราคาปฐมภู
มิ (primary eclipse) และเรียก
โดย ธันย ชัยทร

เวลานั้นเป็นค่าต่ําสุดปฐมภูมิ (primary minimum, Min I) ในทางกลับกัน ถ้าสมาชิกที่สว่างน้อยกว่าโคจรไปอยู่ด้านหลัง
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
สมาชิกดวงที่ส ว่า งมากกว่า กราฟแสงที
่ ไ ด้โดย
ก็จ ะมี
การลดลงของแสง แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า เรียกเป็นอุ ป ราคาทุติยภูมิ
ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
(secondary eclipse) และเรียกเวลานั้นเป็นค่าต่ําสุดทุติยภูมิ (secondary minimum, Min II) การโคจรรอบกันของระบบ
ดาวคู่หนึ่งรอบจะเกิดการบังกันที่ทําให้ปริมาณแสงลดลงสองครั้ง ซึ่งเวลาที่ระบบดาวคู่โคจรรอบโดยสมบูรณ์เรียกว่าคาบ
(period)ทําให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในระบบดาวคู่ได้
ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทําการศึกษาระบบดาวคู่ILCancri (ILCnc) ซึ่งจัดเป็นระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน (Contact
Binary System) อยู่ที่ตําแหน่ง R.A.8h55m51.507 และ Dec.+20°03' 38.56" มีค่าMagnitude Bเท่ากับ 12.4 และ
Magnitude V เท่ากับ 12.66โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์จากภาพถ่ายซีซีดีผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาด
0.5 เมตรเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่IL Cancri
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เก็บข้อมูลดาวจากภาพถ่ายซีซ“การพั
ีดการพั
ีผ่านแผ่ฒ
นกรองแสงในช่
่นแสงสีน้ําเงิน (B) และแสงสีเหลือง(V) เชื่อมต่อกล้อง
นางานวิจวัยงความยาวคลื
และนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่แนวทางการศึ
านศูนย์กเพื
ลาง
หอดู
ดาวเฉลิ
ยรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 28กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหน
ายน้ําพริมกพระเกี
เห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรู
ป
่อ0.5
ขั่มบชเมตร
เคลื
่อณนประเทศไทย
29 มกราคม 2560ได้ตของโรงเรี
ัวอย่างภาพถ่
ายของระบบดาวคู
่ 1และข้
นของระบบดาวคู
่ดาวIL Cancri และดาว
ยนบานโป
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํา่นรี้ดอันงรูอํปาทีเภอโป
งน้ํารออนมูจัลงเบื
หวั้อดงต้
จันทบุ
รี
อ้างอิง แสดงได้ดังตารางที่ 1 โดย พศวัต สุขสบาย

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม รูปที่ 1ระบบดาวคู่ IL Cancri และดาวอ้างอิง
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบดาวคู
Cancriและดาวอ้างอิง
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุ่ ILงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
Star
R.A.(h m s)
Dec.(º ’ ”)
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
องการทํานาอิs นทรียดวยวิธปี ลูo กขาวตนเดี่ยวและ
h ขm
IL Cnc การทํานาอินทรียแบบดั08
+20ตํา03’
38.56”
้งเดิม55
ของกลุ26.712
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
บลทมอ
อําเภอปราสาท
h m
s
o
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
TYC 1400-523-1 (Comparison)
+20 00’08.03”
08 56 04.244
โดย โสภิตตา hประพฤทธิ
พ
งษ
m
s
o
CCDMJ08557+2000B
(Check) ปลีก55
00’ 17.8”
กลยุทธการตลาดคา08
ของชุม39.84
ชนทาน้ําสามเสน เขตดุส+20
ติ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลจาก : SIMBAD Astronomical
โดย ธันย ชัยDatabase
ทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

V magnitude
12.66
11.65
12.8

2. การวิเคราะห์ข้อโดย
มูลดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ระบบดาวคู่ IL Cancri โดยทําการ Reductionเพื่อลบสัญญาณรบกวนบนภาพถ่ายหลัง
จากนั้นทําการวัดแสงด้วยเทคนิควิธีดิฟเฟอเรนเชียลโฟโตเมตรี (differential photometry) ด้วยโปรแกรม MaxIm DL6
จากนั้นแปลงค่าวันจูเลียน (Julian Date) ให้เป็นวันจูเลียนศูนย์สุริยะ (Heliocentric JulianDate) นําผลที่ได้มาทําการวิ
เคราะห์หาค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุด (time of minimum) ในช่วงเวลาการเกิดอุปราคาของระบบดาวคู่ IL Cancri แล้วทําการ
หาค่าการเปลี่ยนแปลงคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancri โดยใช้แผนภาพ O-C(O-C Diagram)
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
ารําไพพรรณี ครบ
ผลการวิจัยการเปลีบทความวิ
่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู
่ IL Cancri
ในช่113วปงความยาวคลื่นสีน้ําเงินและความ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ยาวคลื่นสีเหลืองได้ผ่านการ Reduction และขั้นตอนการทําโฟโตเมตรี (Photometry) ด้วยโปรแกรม MaxIm DL6 เพื่อวัด
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ค่าความสว่างของดาว โดยการคํานวณเวลาเป็
น JD จากนั้นแปลงค่าจาก JD เป็น HJD จะได้กราฟแสง (Light Curve) ในช่วง
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวั
ความยาวคลื่นแสงสีน้ําเงินและแสงสีเหลือง โดย
ดังรูการพั
ปที่ 3 ตามลํ
าดับ ตกรรม
พิปชทีญ่ 2ณี และรู

Light

Light

แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
2.0
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
1.8
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
1.6
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
1.4
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั
บ
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
1.2
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
1.0
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
HJD 2457781+
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปที่ 2 กราฟแสงของระบบดาวคู
โดย แสงจิตต ไต่ IL
แสงCancri ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีน้ําเงิน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
1.6 การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
1.4
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
1.2 จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1.0
โดย ธันย ชัยทร
0.8

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

0.6
0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

HJD2457781+

รูปที่ 3 กราฟแสงของระบบดาวคู่ IL Cancri ในช่วงความยาวคลื่นแสงสีเหลือง
จากกราฟแสงรูปที่ 2 และรูปที่ 3 สามารถหาค่าเวลาที่แสงน้อยสุดของระบบดาวคู่ ILCancri เท่ากับ
2457781.20438341และใช้สมการของ J.M. Kreiner จาก http://www.as.up.krakow.pl/minicalc/CNCIL.HTM ดัง
สมการ
Min I = 2452500.220 + 0.2676557E
(1)
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

จากค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุดที่ได้จากการสั
งเกตการณ์ ( O ) เพื่อคํานวณหาค่า Epoch และคํานวณหาค่าเวลาที่แสง
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
น้อยที่สุด ( C ) จากสมการแล้
างของค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุด O – C
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจวัยหาผลต่
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
าการระดั
บชาติ มหาวิทงยาลั
ยราชภัฏกลุมศรีHJD
อยุธยา (ครัO
้งที่ 8) โดยนําจุดต่ําสุดของกราฟมาวิเคราะห์ ดังนี้
1. การคํานวณหาค่าเวลาที่แสงน้มอวิชยสุ
ดจากการสั
เกตการณ์
อคจาย สินFit
คาประเภทช็
อคโกแลต ทํ: าให้ความชันของกราฟเป็นศูนย์
1.1 หาค่าเวลาน้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อยสุดในช่วงความยาวคลื่นสีบนสิน้ําคเงิาในล็
น โดยการ
Polynomial
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
เพื่อหาจุดต่ําสุดโดยใช้โปรแกรม Origin
8 ดัฒ
งนีนางานวิ
้
“การพั
การพั
จัยและนวัตกรรม

Flux

Flux

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
0.40
0.40
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผูบริโภค
ธันวาคม
2560ป ตามความต
0.38
0.35
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุ0.36
รี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
0.30
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิก0.34
ส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
0.25
0.32
โดย บัลลังก สันทัด
0.20
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW
มาประยุกตใช กรณีศึกษา
0.30
บริษัท XYZ จํากัด
0.15
0.28
โดย
วั0.40
ชรพล0.45วงศจ0.50ันทร
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.185 0.190 0.195 0.200 0.205 0.210
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตHJD+
โคมไฟ
HJD+2457781
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนัรูนปททีทิ่ ว4าราตรี
วิทดย ที่ต่ําสุดของกราฟ เพื่อ Fit Polynomial
เลือกจุ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
C
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย b
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
a
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
องการทํ
านาอินทรียดในช่
วยวิธวปี งความยาวคลื
ลูกขาวตนเดี่ยวและ
รูปเทีคราะห
่ 5 ค่ทาางเศรษฐศาสตร
ที่ได้จากการ ขFit
Polynomial
่นสีน้ําเงิน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร2
+ ตbxตา +ประพฤทธิ
c พงษ
จากสมการ
y =โดย
ax โสภิ
dy 2
= ax + bx + c กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
dx

0 = 2ax + การวิ
b เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
-b
x=
2a
แทนค่าที่ได้ลงในสมการข้างต้น จะได้

dy
= 142.42669x2 -58.44287x + 6.21151
dx
0 = 284.85338x -58.44287
58.44287
X=
284.85338
ดังนั้น
Xb = 0.205168252

447

0.215

0.220

0.225

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัFit
ญ Polynomialทํ
(ตอ)
1.2 หาค่าเวลาน้อยสุดในช่วงความยาวคลื่นสีเหลืPROCEEDINGS
อง โดยการ
าให้ความชันของกราฟ
เป็นศูนย์ เพื่อหาจุดต่ําสุดโดยใช้โปรแกรม Origin
นี้ การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
รายงานสื8บเนืดั่องงจาก
งจากการประชุ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคา0.27
ในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
0.26
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
0.50
0.25
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
0.45
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอ0.24น อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
0.23
0.40
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
0.35
มสิริรําไพพรรณ
พระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผม0.22
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี0.21
จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
0.30
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเ0.20
ล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
0.25
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
0.19
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
0.30 0.35 0.40โดย
0.45
0.185 0.190 0.195 0.200 0.205 0.210 0.215
บัลลั0.50
งก สันทัด
HJD+2457781
(-)
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใHJD+
ช กรณี
ศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
รูปโดย
ที่ 6วัชเลืรพล
อกจุวงศ
ดทีจ่ตันทร
่ําสุดของกราฟ เพื่อ Fit Polynomial
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณCฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
b
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
a
โดย อุบล ไมพุม
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
รูปที่ 7 การสื
ค่าที่อ่ได้สารทางการตลาดที
จากการ Fit Polynomial
ในช่วงความยาวคลื่นสีเหลือง
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
แทนค่าที่ได้ลงในสมการข้การวิ
างต้เนคราะห
จะได้ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํ2านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
dy
= 173.5954x
+ 7.52049
จังหวัดสุ-70.68755x
รินทร
dx
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
0 = 347.1908x
-70.68755
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
70.68755
โดย ธันย ชัยทร
X=
Flux (-)

Flux

0.55

ดังนั้น

347.1908
การวิ
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
Xv = 0.20359856

1.3 หาค่าเฉลี่ยเวลาที่แสงน้อยสุด ได้ดังนี้
Xv + Xb
Xavg =
2
0.205168252 + 0.203598569
=
2
= 0.20438341
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยเวลาที่แสงน้อยสุด คือ 2457781 +0.20438341= 2457781.02438341
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สารบัญ (ตอ)

2. การคํานวณหาค่า Epoch จากสมการที
่ J.M. Kreiner ได้คํานวณไว้ จากค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุดที่ได้จากการ
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ม
วิ
ชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
สังเกตการณ์ ( O ) แทนลงไปในสมการที
่1
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิ=ทยาลั
ยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา +
ครั้ง0.2676557E
ที่ 8
จะได้
2457781.20438341
2452500.220
2457781.20438341
- 2452500.220 =บ0.2676557E
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจ5280.98438
ัยและนวัตกรรม3
โดย พิชญณี ตีรณากรณE =
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหน0.2676557
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงEน้ํา=รอ19730.5
น ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
3. การคํานวณหาค่
าเวลาที่แาสงน้
อยสุดยจากการคํ
าตํนวณ
HJD
( เภอขลุ
C ) จากสมการที
่ J.M. Kreiner ได้คํานวณไว้ แทน
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ย ของโรงเรี
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
าบลมาบไพ
ง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ค่า Epoch ลงไปในสมการที่ 1 โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
จะได้ HJDกรอบแนวคิ
( C ) = ด2452500.220
+0.2676557
(19730.5)
การสื่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
HJD ( C ) = 2452500.220 +5280.980789
บัลลังก สันทัด
=โดย2457781.20078885
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
4. หาค่า O – บริC ษัทได้XYZ
ดังนีจํ้ากัด
O – C = โดย
2457781.02438341
วัชรพล วงศจันทร - 2457781.20078885
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
= 0.00359456
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ค่า O – C ทีพฤติ
่ได้กจรรมการซื
ากการสั้องและการตั
เกตการณ์
ี้ประกอบกั
า ตOภัณ–ฑจCากตทีน่นกกของธุ
ักดาราศาสตร์
ดสินนใจของผู
ซื้อที่มบีตค่อผลิ
รกิจชุมชนท่านอื่นๆ เคยทําไว้ นํามาสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Oจั–งหวัCดกัจันบทบุEpoch
ได้กราฟดังรูปที่ 8
รี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

รูปที่ 8 กราฟความสั
ะหว่าง O – C กับ Epoch ของระบบดาวคู่ IL Cancri
โดย ดวงรัตน มสวัพัสนดิธ์์มรงคล
จากกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง O – C กับ Epoch ของระบบดาวคู่ IL Cancri เมื่อวิเคราะห์หาใน
เชิงตัวเลขด้วยจากสมการ Polynomial Fitting Method ดังนี้
O – C = 2.57194×10-4 – 1.26876× 10-7E + 1.24105× 10-11E2 (2)
ดังนี้

เราสามารถใช้สมการที่ (2) สามารถคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancriได้
dP
= 2 (1.24105 × 10-11)
dE
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O – C = 2.57194×10-4 – 1.26876× 10-7E + 1.24105× 10-11E2 (2)

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

ดังนี้

เราสามารถใช้สมการที......................................................................................................................................................................................................................................................
่ (2) สามารถคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancriได้

สารบัญ (ตอ)

dP
PROCEEDINGS
= 2รายงานสื
(1.24105
×การประชุ
10-11มวิ)ชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิdE
จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับ-ชาติ
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

= 2.4821ൈ 10 วันต่อรอบ(3)

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั่ยนแปลงคาบวงโคจร
ฒนางานวิจัยและนวั
กรรม 10-11 วันต่อการเคลื่อนที่ครบ
สมการ (3) แสดงว่าดาวคู่ IL Cancri มีอัตราการเปลี
เท่ากับ ต2.4821×
โดย พิชญณ
ี ตีรณากรณ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
หนึ่งรอบ หรือมีอัตราการเปลี่ยนคาบเทีแนวทางการศึ
ยบกับเวลา
เพืกษาเพิ
่อจะได้
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
dP โดย พศวัต สุ- 3ขสบาย
= 2.9ൈ ฒ10นาผลิตวัภันณวิที่ นฑ19เาที
่อธันปีวาคม
แนวทางในการพั
ห็-ด20ตนางฟ
าแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพืdt
่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
ส (eWOM) กัO-C
บผลประกอบการ
ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรที
่ได้จากการสัองปากอิ
เกตการณ์
ด้วกยแผนภาพ
มีค่าเป็นบวก หมายถึงคาบ
-3
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
วงโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancri มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2.9ൈ 10 วินาทีต่อปีพบว่าการเพิ่มขึ้นของระยะห่าง
โดย บัลลังก สันทัด
ระหว่างดาวทั้งสองมีค่าเพิ่มมากขึ้นทําการปรั
ให้คาบการโคจรของดาวทั
้งสองมี
่าเพิ่มVRPTW
มากขึ้นมาประยุ
ด้วย ระยะห่
างระหว่
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช
TSPคและ
กตใช กรณี
ศึกษา างดาวทั้งสองนี้จะมี
ค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนดาวทั้งสองแยกจากกั
บริษัท XYZนจําดักังดนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนประเภทของดาวคู่จากระบบดาวคู่แบบติดกันไปเป็น
โดย่แวับบแตะกั
ชรพล วงศนจอีันกทรสลับกันไปเรื่อยๆซึ่งเป็นไปตามทฤษฏี Thermal Relaxation
ระบบดาวคู่แบบแตะกัน และกลับมาเป็นดาวคู
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
Oscillation (TRO)
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
สรุปผลการวิจยั
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันงทบุ
รี
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสั
เกตการณ์
ของระบบดาวคู่ IL Cancri โดยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน
โดย
ชวนพบ
เอี
ักษ
ศู น ย์ ก ลาง 0.5 เมตรร่ ว มกั บ กล้ อ งซี ซี ดี ใ นวั น ที่ 28-29่ยวสานุ
เดื อรนมกราคม
พ.ศ. 2560 ณหอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จัพบว่
มีคาบการโคจรประมาณ
0.267655 วันเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการ
งหวัดาพระนครศรี
อยุธยา
แปรแสงของระบบดาวคู่ IL Cancri โดย
โดยใช้
แสงจิแผนภาพ
ตต ไตแสง O-C ซึ่งสร้างจากค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุดคือวัน HJD ที่
2457781.20438341 พบว่าคาบการโคจรของระบบดาวคู
่ IL Cancri มีการเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา2.9ൈ 10- 3วินาทีต่อปี ซึ่ง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุ้งบ2ล ไม
หมายถึงการเพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่างดาวทั
ซึ่งพมีุมแนวโน้มว่าระบบดาวคู่ IL Cancri นี้ มีวิวัฒนาการที่สอดคล้องกับ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ทฤษฏี Thermal Relaxation Oscillation (TRO)
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
นทรีคยแ่าบบดั
ควรหาคาบการโคจรเพิ่มขึ้นการทํ
เพื่อาศึนาอิ
กษาดู
O –้งเดิCม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เอกสารอ้างอิง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
จุฑามาศ วังรัก .(2558). การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู
่ CE Leonis. รายงานการวิจัยโครงงานวิจัย

ทางฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภั
ฎเชี
ยงใหม่
การวิ
เคราะห
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย
ดวงรั
ตน สวัสดิ์มงคล
ชนกพร ไชยวงค์ษา. (2560). การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู
่ RW Comae Berenices.รายงานการ
วิจัยโครงงานวิจยั ทางฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ต้องใจ จาย. (2560). การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงระบบดาวคู่ TY Ursae Majoris . รายงานการวิจัยโครงงาน
วิจัยทางฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นิตยา จําปารัตน์. (2560). การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ FT Lyncis. รายงานการวิจัยโครงงาน
วิจัยทางฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บุญรักษา สุนทรธรรม. (2550). ดาราศาสตร์ฟิสิกส์.เชียงใหม่:ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
J.M. Kreiner. (2004). Acta Astronomica,[Online]Retrieved November 29, 2017,
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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อ)
อัตราส่วนของเมทานอลต่อน้ํามันPROCEEDINGS
พืชใช้สารบั
แล้วญกับ(ตสมบั
ตทิ างกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซล
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
Ratioบทความวิ
of wasteจัยvegetable
tomethanoland
physical
เนื่องในวโรกาสคลoil
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี
ครบ 113 ป properties of biodiesel
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ภาวศุ
ทธิ์ คติศิริกุญชร, วรนิษา อันชัน, กฤษฎา บุญชม
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็อคจแายละเทคโนโลยี
สินคาประเภทช็มหาวิ
อคโกแลต
: ยราชภัฏเชียงใหม่
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิบสิทนยาศาสตร์
ทยาลั

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ดย่ําพริอ กเห็4.0”
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจํบทคั
าหนายน้
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวั
ต สุกขษาสมบั
สบาย ติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลปริมาณในอัตราน้ํามันพืชใช้แล้ว
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
ที่จะศึ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผู
บริโยภคมไฮดรอกไซด์มวล 6.75 และ 9
ธันวาคม
2560
ต่อเมทานอล (เกรดการค้า) เป็น500 ต่อ 75,ตวัภัน105,135
และ
170
mL โดยใช้
โพแทสเซี
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
กรัมเป็นสารเร่งปฏิกิริยาในแต่ลโดย
ะอัจัตกราส่
วนเพื
วนที
่ดดีทจันี่สทบุุดรี โดยเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอ
มหาวิ
ทยาลั่อยหาอั
ราชภัฏต
รําราส่
ไพพรรณี
จังหวั
รกฤษณ วิเชียรมงคล
ดีเซลกับค่ามาตรฐาน ปริกรอบแนวคิ
มาณที่ผดลิการสื
ตได้่อสารแบบปากต
และวิเคราะห์
ต้นทุเล็นกการผลิ
จากการวิ
จัยพบว่า อัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อ
อปากอิ
ทรอนิกสต(eWOM)
กับผลประกอบการ
เมทานอลที่ดีที่สุด สําหรัของธุ
บสารเร่
ปฏิกกประเภทบริ
ิริยาในปริการโรงแรมในประเทศไทย
มาณ 6.75 กรัมคือ 500ต่อ 170 mL ให้ค่าสมบัติทางกายภาพดังนี้
รกิจคงาปลี
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ค่าความหนืด 4.88 cSt ค่าจุดวาบไฟ 170 °C ค่าจุดไหลเท 3 °Cค่าความร้อน 9529.29 Cal/g และค่าความถ่วงจําเพาะ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
0.876 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนดและปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยที่ผลิตได้มากที่สุดคือ 317.67 mL สําหรับสารเร่ง
บริษัท XYZ จํากัด
ปฏิกิริยาในปริมาณ 9 กรัมอัตราส่
ํามันวงศ
พืชจใช้
โดยววันน้
ชรพล
ันทรแล้วต่อเมทานอลที่ดีที่สุดคือ 500ต่อ 105 mL ให้ค่าสมบัติทางกายภาพ
่อลดความผิ
บสินาคความร้
าประเภทผลิ
โคมไฟ Cal/g และค่าความ
ดังนี้ ค่าความหนืด 4.79การปรั
cStบปรุ
ค่างจุกระบวนการเพื
ดวาบไฟ 178
°C ค่ดาพลาดในการตรวจนั
จุดไหลเท 3 °Cค่
อน ต9575.95
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ถ่วงจําเพาะ 0.878 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยที่ผลิตได้มากที่สุดคือ 332.33 mL และเมื่อ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
เปรียบเทียบใน 2 อัตราส่
ว
นพบว่
าอั้อตและการตั
ราส่วนเมทานอลต่
นพืตชภัณ105
500 รกิmLที
่ใช้สารเร่งปฏิกิริยาในปริมาณ
พฤติกรรมการซื
ดสินใจของผูซื้ออทีน้่มําีตมัอผลิ
ฑจากตต่นอกกของธุ
จชุมชน
9 กรัม เป็นอัตราส่วนที่ดจังีทหวัี่สดุดจันเนืทบุ่อรงจากได้
ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลที่มาก มีสมบัติทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะ
ี
ชวนพบ เอี่ยวสานุเ ซลชุ
รักษ ม ชนและมี ต้ น ทุ น การผลิ ต 37.25
และคุณภาพไบโอดีเซลสําหรัโดย
บโครงการไบโอดี
บาทต่อลิตร ซึ่งต่ํากว่า
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จ
ชุ
ม
ชน
อํ
า
เภอพระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
อีกอัตราส่วน 26.09 %
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล, สมบัติทโดย
างกายภาพปริ
แสงจิตต ไตแมสงาณที่ผลิตได้ต้นทุนการผลิต
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
Abstract
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
The purposeราof
study
is to
find physical properties, quantities of biodiesel at any ratio of
น ซีthis
พีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
โดย อัญชลี (commercial
เยาวราช
waste vegetable oil to methanol
grade). The ratios of waste vegetable oil to methanol
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
นทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
to were 500:75 mL, 500:105 mL, 500:135 mL andานาอิ500:170mL.Potassium
hydroxide (KOH) was used as
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
a catalyst 6.75 and 9 grams in each concentration. The best ratios were considered by compare
จังหวัดสุรินทร
physical properties withโดย โสภิ
biodiesel
standards,
quantity produced and production cost.
ตตา ประพฤทธิ
พงษ
The study found that
6.75าปลีgrams
hydroxide
(KOH) was used, the best ratio of
กลยุwhen
ทธการตลาดค
กของชุมof
ชนทpotassium
าน้ําสามเสน เขตดุ
สติ กรุงเทพมหานคร
waste vegetable oilto methanolwas
โดย ธันย ชัยทร 500:170mL. The physical properties are as followed: 4.88 cSt

Viscosity, 170 °C Flash
°C Pour
Point,นทํ9529.29Cal/g
การวิPoint,
เคราะหท3างการเงิ
นของการลงทุ
าสวนสละ ในจังหวัดHeating
จันทบุรี Value, and 0.876 Specific Gravity
complies with standards.โดยTheaverage
of biodieselproduced was 317.67 mL.When 9 grams of
ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
potassium hydroxide (KOH) was used, the best ratio is 500:105mL.The physical properties are as
followed: 4.79 cSt Viscosity, 178 °CFlash Point, 3 °CPour Point, 9575.95 Cal/g Heating Value, and
0.878 of Specific Gravity.The average of biodiesel produced was332.33 mL.All findings were as
theoretically expected, and suggested that the most efficient way to produce biodiesel is to use 9
grams of potassium hydroxide (KOH) with 105 mL of methanol as biodiesel productivity was
maximized at a low cost and of a good quality that meets the Community Biodiesel Project’s
requirements. Production cost of this ratio was 37.25 baht per liter that lower than another ratio
26.09 %.
Keywords : Biodiesel,Physical properties, Quantity produced, Production cost
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนืน่อพลั
งในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
ครบ 113ําปมันพืชหรือน้ํามันสัตว์ โดยผ่
หนานา
ไบโอดีเซล คือ น้บทความวิ
ํามันเชื้อเพลิจัยงที(ภาคบรรยาย)
่เป็และงานประชุ
งงานทดแทนน้
ํามันจดีพระนางเจ
เซล ทีารํา่ไไพพรรณี
ด้มาจากน้
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
กระบวนการทางเคมีกับแอลกอฮอล์ หรือกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นซึ่งเป็นกระบวนการที่นําน้ํามันพืช ไขมัน
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
สัตว์ หรือจากน้ํามันใช้แล้ว มาทําปฏิกรณี
กิริยศึกากัษาบบริ
แอลกอฮอล์
ษัท NN&KY จํโดยมี
ากัด เบส (ด่าง) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยานี้เกิดผลิตภัณฑ์ที่
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
ผสมระหว่างไบโอดีเซลและกลีเซอรีนจึงต้อโดย
งมีกพิารแยกชั
้นกลีเซอรอลออกจากไบโอดี
เซล แล้วนําไบโอดีเซลที่ได้มาล้างน้ํา
ชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
แปรรู
และแยกน้ําออกจนได้ไบโอดีเซลที่บริสุทธิ์ โดยทั
ถุดิบ่อทีนประเทศไทย
่นํามาผลิตเป็นไบโอดี
เซลาได้
แก่ป น้ํามันพืชใช้แล้วและน้ํามัน
เพื่ว่อไปขับวัตเคลื
4.0”
ยนบอางนโปละหุ
งน้ํา่รงองา
น ตําเมล็
บลโปดงทานตะวั
น้ํารอน อํานเภอโป
รอน จัมงน้หวัําดมัจันนเป็
ทบุนรี วัตถุดิบสําหรับผลิต
พืชสกัดใหม่จากปาล์มน้ํามันมะพร้ของโรงเรี
าว ถั่วเหลื
พบว่งน้าําปาล์
โดย พศวัต สุขสบาย
ไบโอดีเซลที่มีศักยภาพสูงสุดในประเทศไทย
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิาแปรรู
ตต่ํา ปริมาณผลผลิตสูง และราคาต่ํากว่าพืชน้ํามัน
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม 2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หรับดผลิ
ไบโอดี
อื่น จึงถูกกําหนดให้เป็นวัตถุดิบหลักเพืสํ่อาการจั
มสิเรซล
ิรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
จําณตหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ไบโอดีเซลจึงเป็นพลังงานทดแทนที
คัญอย่าวิงหนึ
่งของประเทศไทย และยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
โดย ่สจักํารกฤษณ
เชียรมงคล
อปากอิเล็ทํกทรอนิ
ส (eWOM) กับผลประกอบการ
ประเทศ เนื่องจาก ผลิตได้จากวัตถุกรอบแนวคิ
ดิบหลักทีด่มการสื
ีอยู่แ่อสารแบบปากต
ล้วในประเทศไทย
าให้สกามารถลดการนํ
าเข้าน้ํามันปิโตรเลียมจาก
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ต่างประเทศ ลดการขาดดุลการค้า เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยอีกประการหนึ่งด้วยและยัง
โดย บัลลังก สันทัด
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเพิ่มมากขึ
้น บซึปรุ
่งส่งงเสผลกระทบให้
กิดภาวะโลกร้
น มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การปรั
นทางการขนสงเโดยใช
TSP และ อVRPTW
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที
ะศึกจํษากระบวนการผลิ
ตน้ํามันไบโอดีเซล โดยใช้สารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
บริษัท่จXYZ
ากัด
วงศจตันราส่
ทร วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลที่ดีที่สุด ในการผลิตไบโอ
ปริมาณ 6.75 และ 9 กรัม เป็นตัวเร่งปฏิโดย
กิริยวัาชรพล
เพื่อหาอั
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
คาประเภทผลิ
โคมไฟ นทุนการผลิต
ดีเซลโดยทําการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพเปรียบเทียบกัลดความผิ
บไบโอดีดเพลาดในการตรวจนั
ซลมาตรฐาน ปริบสิมนาณที
่ผลิตได้ตและต้
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดยผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวั
องค์วคิทวามรู
โดย ถิงว่รนัานจะเป็
ท ทิวนาราตรี
ย ้สําหรับชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่จะเป็นแนวทางการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลสําหรับชุมชน พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน

จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
1. เพื่อเปรียบเทียบสมบัตจัิทงางกายภาพของน้
ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้กับค่ามาตรฐาน
หวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อวิเคราะห์หาอัตราส่วนที่ดโดย
ีที่สุดแสงจิ
ในการผลิ
ไบโอดีเซล
ตต ไตแตสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
วิธีดําเนินการวิจัย
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตเอซลเป็
ความตนอแบบเกรดอุ
งการซื้อสินคาตในร
านคาปลีก: กรณีศึกงษา
การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดให้มีการผลิตไบโอดี
สาหกรรมโดยแบ่
การดําเนินการวิจัย
ร
า
น
ซี
พ
เ
ี
ฟรชมาร
ท
ในกรุ
ง
เทพมหานคร
เป็นสองขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะแบ่งอัตราส่วนเมทานอลเป็น 75, 105,135 และ 170 mL เท่ากัน ใช้สารเร่งปฏิกิริยา
โดย อัญชลี เยาวราช
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณการวิ
6.75เคราะห
และท9างเศรษฐศาสตร
กรัม ทุกอัตขราส่
วน านาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
องการทํ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดําสุมัรนินทร
ขั้นตอนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้
พืชที่ใช้แล้ว
1. การเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์ โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ135
ทธการตลาดค
าปลีกmL
ของชุในบี
มชนทกาเกอร์
น้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
เตรียมเมทานอล 75, 105,
และ 170
ชั่งสารโพแทสเซี
ยมไฮดรอกไซด์6.75 และ 9 กรัม
โดย ธันย ชัยทร

แล้วเทลงในบีกเกอร์เมทานอลอัตราส่วนต่างๆ จากนั้นคนจนสารละลายได้สารละลายแอลกอฮอล์ ในแต่ละอัตราส่วน
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
2. การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
กรองน้ํามันพืชปริมาตร500 mL ลงในบีกเกอร์อุ่นน้ํามันที่เตรียมไว้บนเครื่องกวนสาร(Hot plate & Magnetic
stirrer)ให้ได้อุณหภูมิ 60 °C จากนั้นปิดเครื่องกวนสาร เทสารละลายแอลกอฮอล์ ที่เตรียมไว้ในอัตราส่วนต่างๆ ลงใน
บี ก เ ก อ ร์ น้ํ า มั น ที่ ร้ อ น 60°C ก ว น น้ํ า มั น แ ล ะ ส า ร ล ะ ล า ย แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ใ ห้ เ ข้ า กั น โ ด ย ตั้ ง ค่ า ก า ร ก ว น ที่
500 รอบ/นาที ใช้เวลากวน 30 นาที หลังจากการกวน ตั้งน้ํามันทิ้งไว้ให้มีอุณหภูมิ 40-50 °C จากนั้นเทลงในภาชนะที่
แห้งและสะอาด เพื่อให้กลีเซอรีนแยกตัว ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง จะสังเกตเห็นการแยกชั้นชัดเจนระหว่างไบโอดีเซล
(ของเหลวสีใส) อยู่ด้านบนกับกลีเซอรีน (สีน้ําตาลเหนียวถึงเป็นก้อน) อยู่ด้านล่างนําน้ํามันไบโอดีเซลที่ได้ไปตรวจด้วย
เครื่องตรวจวัดโครงสร้างของสารโดยการวัดการการดูดกลืนแสงของสารในช่วงอินฟราเรด (Fourier Transform
Infrared Spectroscopy หรือ FTIR)
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

3. การล้างไบโอดีเซล
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
นํา ไบโอดี
เ ซลที่ แจยกชั
้ นเนืจากกลี
น ใส่ ใ นภาชนะและเทน้
ํ า เปล่
่องในวโรกาสคลเ ซอรี
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ
113 ป า สะอาด 10%w/w ของไบโอดี
บทความวิ
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา เ ซลที่ ไ ด้
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
กวนน้ํากับไบโอดีเซลให้เข้ากัน โดยตั้งค่าการกวนที่ 300 รอบ/นาที ใช้เวลากวน 3 นาที จะเห็นของเหลวในขวดทั้งหมด
บสิงนเกตเห็
คาในล็อนคจ
สินคาประเภทช็
: าก่อนการล้างแยกน้ําออก
เป็นสีขาวขุ่นจากนั้นตั้งทิการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมง จะสั
สีขายองไบโอดี
เซลชัอ้นคโกแลต
บนอ่อนกว่
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒรณากรณ
นางานวิ
จากไบโอดีเซล ชั้นน้ํานี้จะมีแอลกอฮอล์
วยเล็จกัยน้อและนวั
ย ไม่เป็นตพิกรรม
ษ สามารถทิ้งลงพื้นดินหรือท่อน้ําทิ้งได้ สามารถ
โดย พิชญณอี ตีอกมาด้
นําไปใช้ล้างพื้นและคราบสิ
่งสกปรกได้
ด้วยวิ
ธีกดารแบบเดิ
้ง ไบโอดี
แนวทางการศึ
อํางทางการจั
จําหนายน้ํามพริ2กเห็ครั
ดนางฟ
าแปรรูเซลที
ป ่ได้จะใสขึ้นและน้ําชั้นล่างก็จะใสขึ้น
เพืกษาเพิ
่อลขั้า่มบงซ้ชเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ด้วย
โดยเซล
พศวัต สุขสบาย
4. การต้มเพื่อกําจัดน้ําในไบโอดี
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
นําไบโอดีเซลทีเพื่ผ่อ่าการจั
นการล้
งแล้
ทัมสิ้งริรํา4ไพพรรณ
อัยตนวัราส่
วน มมาต้
มยรติบนเครื
งกวนสาร
ให้ดไจัด้นอทบุุณรหภู
หอประชุ
อาคารเฉลิ
พระเกี
ฯ (อาคาร
( อํ่อา36)
ดจําณาหน
าย วของโรงเรี
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวั
ี มิ 100 °C พร้อมทั้งตั้งค่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
การกวนที่ 300 รอบ/นาที ใช้โดยเวลากวนประมาณ
10 นาที เพื่อให้น้ําในไบโอดีเซลระเหยออกโดยเร็วหลังจากการกวน
จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การสืวั่อดสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
บผลประกอบการ แ่ ห้งและสะอาด
ตั้งน้ํามันทิ้งไว้ให้มีอุณหภูกรอบแนวคิ
มิ 40-50ด°C
ปริมาณน้ํามัอปากอิ
นไบโอดี
เซลทีก่ไสด้(eWOM)
จากนั้นกัเทลงในภาชนะที
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
5. การวิเคราะห์ผล
โดย บัลลังก สันทัด
ตรวจวัดโครงสร้
างของสารโดยการวั
ดการดู
แสงของสารในช่
วงอิ
เคราะห์คุณสมบัติทาง
การปรั
บปรุงเสนทางการขนส
งโดยใชดกลื
TSPนและ
VRPTW มาประยุ
กตนใชฟราเรดและการวิ
กรณีศึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
กายภาพด้า นอื่นเทียบกั บค่ า มาตรฐานรวมทั้งการการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมใน
โดย วัชรพล วงศจันทร
การผลิตกับชุมชน

การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ผลการวิจัย
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
ซื้อที่มีตจอัยผลิ
ณฑวจนน้
ากตํานมักกของธุ
ผลการทดลองและการวิ
เคราะห์
ข้อมูดลสิทีน่ไใจของผู
ด้จากการวิ
อัตตภัราส่
นพืชใช้รกิแจล้ชุวมต่ชนอเมทานอลกับสมบัติ
จังหวัดจันทบุรี
ทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลแสดงดั
งต่อไปนี้
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
1. ลักษณะทางกายภาพน้
ํามักนษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การศึ
อยุอธยา
ก่อนทําปฏิกิรจัิยงาหวัน้ดําพระนครศรี
มันมีสีเหลื
งเข้ม มีลักษณะโปร่งใส ขณะทําปฏิกิริยา น้ํามันมีสีเหลืองเข้มและขุ่น จะเกิด
แสง งทําปฏิกิริยา จะเห็นการแยกชั้นของน้ํามันไบโอดีเซลที่มีสีเหลืองอ่อน
ฟองเดือดเล็กน้อยตอนเริ่มต้นทํโดย
าปฏิแสงจิ
กิริยตาต ไตและหลั
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
กับกลีเซอรีนที่มีสีน้ําตาลชัดเจนเมื่อนําไบโอดีเโภคของคนไทย
ซลที่ผลิตได้มาล้าง น้ํามันไบโอดีเซลผสมกับน้ํา ทําให้น้ํามันมีสีเหลืองขุ่น ตั้ง
โดย อุบล ไมพุม
ทิ้งไว้ 4-5 ชั่วโมง จะเห็นการแยกชั้นของน้ํามันไบโอดีเซลที่มีสีเหลืองโปร่งใสกับน้ําที่มีสีขาวขุ่น และเมื่อล้างครั้งที่ 2
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
จะเห็นการแยกชั้นของน้รําานมันซีพไบโอดี
เซลที
่มีสงีเเทพมหานคร
หลืองโปร่งใสมากขึ้นกับน้ําที่มีสีใสหลังจากนั้นนําน้ํามันไบโอดีเซลจากการ
ีเฟรชมาร
ท ในกรุ
ล้างมาต้มเพื่อกําจัดน้ําในไบโอดี
มน้ํามันไบโอดีเซล จะมีไอน้ําระเหยออกมา เมื่อถึงอุณหภูมิ 100 °C
โดยเอัซลขณะต้
ญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
น้ํามันไบโอดีเซลมีสีเหลืองใส ไม่ขุ่น และไม่มีตะกอน
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
อําเภอปราสาท
อัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลที่ให้มผเกษตรกรรมธรรมชาติ
ลผลิตในการผลิตน้ตํําามับลทมอ
นไบโอดี
เซลที่ใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ใน
จังหวัดสุรินทร
ปริมาณ 6.75 กรัม ปริมาณน้ําโดย
มันโสภิ
ไบโอดี
ซลที่ผลิตพได้
ตตา เประพฤทธิ
งษเฉลี่ยมากที่สุด คือ317.67 mLที่อัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อ
เมทานอล 500 : 170 mL
สารเร่าปลี
งปฏิ
กิริยมาในปริ
าณ 9 กรั
ม สปริ
มาณน้
ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้เฉลี่ยมากที่สุด คือ
กลยุและใช้
ทธการตลาดค
กของชุ
ชนทาน้ํามสามเสน
เขตดุ
ติ กรุ
งเทพมหานคร
332.33 mL ที่อัตราส่วนน้ํามัโดย
นพืชธันใช้ยแชัล้ยวทรต่อเมทานอล500 : 105 mL เมื่อได้ผลผลิตแล้ว ผู้วิจัยจึงนําไปวิเคราะห์

โครงสร้างของสารโดยการวั
การดูทดางการเงิ
กลืนแสงของสารในช่
วงอินฟราเรดเพื
อาศัรี ยการหาหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุลและการ
การวิดเคราะห
นของการลงทุนทําสวนสละ
ในจังหวัดจั่อนทบุ
อ่านค่าพีคจากการสั่นของหมู่ฟโดย
ังก์ชดวงรั
ันนั้นตน สวัสดิ์มงคล
2. โครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วงอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared
Spectroscopy หรือ FTIR)
เมื่อได้ผลผลิตแล้ว ผู้วิจัยจึงได้นําไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจวัดโครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนแสง
ของสารในช่วงอินฟราเรดเพื่ออาศัยการหาหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุลและการอ่านค่าพีคจากการสั่นของหมู่ฟังก์ชันนั้น
แสดงในรูปที่ 1 และ 2 ดังต่อไปนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

101
100

PROCEEDINGS

3749.20cm-1, 98.38%T

95

3443.99cm-1, 97.88%T

1541.95cm-1, 96.86%T

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
1361.27cm-1, 90.50%T
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113
ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)

หนา

3009.25cm-1, 94.13%T

90

85

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
-1
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย1741.92
จักรกฤษณcm
วิเชีย(c=o)
รมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ -1
1196.33 cm (c-o)
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลัง2500ก สันทัด
3500
3000
2000
1500
1000
500450
การปรับปรุงเสนทางการขนสcm-1
งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัทํามัXYZ
จํากัด เซลจากอัตราส่วนเมทานอล170 mL แบบใช้สารเร่งปฏิกิริยา
รูปที่ 1 ค่าความยาวคลื่นของน้
นไบโอดี
โดย วัชรพล วงศจันทร
โพแทสเซี
ยมไฮดรอกไซด์ในปริมาณ 6.75 กรัม
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
-1
1741.92
cm
(c=o)
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลต
อความต
องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
1169.87 cm-1(c-o)
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500450
จังหวัดสุรินทร
cm-1
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
รูปที่ 2 ค่าความยาวคลื่นของน้ํามัโดย
นไบโอดี
เซลจากอัตราส่วนเมทานอล105 mL แบบใช้สารเร่งปฏิกิริยา
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โพแทสเซี
ยมไฮดรอกไซด์ในปริมาณ 9 กรัม
โดย ธันย ชัยทร
592.06cm-1, 93.84%T

844.85cm-1, 94.76%T

662.87cm-1, 94.13%T

%T

1457.30cm-1, 84.22%T

80

1032.68cm-1, 84.80%T

1436.11cm-1, 82.20%T

75

1244.49cm-1, 85.32%T

2854.18cm-1, 74.21%T

70

65

1119.01cm-1, 90.34%T

722.21cm-1, 83.44%T

1170.36cm-1, 75.60%T

1196.33cm-1, 78.81%T

1741.87cm-1, 61.08%T

2923.93cm-1, 64.04%T

60
4000

102
100

662.91cm-1, 95.22%T

1542.00cm-1, 97.02%T

1360.37cm-1, 90.66%T

95

90

844.88cm-1, 94.89%T

3749.29cm-1, 98.39%T

591.80cm-1, 95.22%T

3009.22cm-1, 94.20%T

85

%T

80

1033.67cm-1, 91.01%T

3610.82cm-1, 98.76%T

1119.20cm-1, 90.39%T

722.21cm-1, 83.42%T

1457.31cm-1, 84.24%T

75

70

1244.77cm-1, 84.88%T

1195.91cm-1, 77.97%T

1169.87cm-1, 73.92%T

2854.10cm-1, 73.49%T

65

1435.93cm-1, 82.04%T

1741.92cm-1, 57.36%T

60
56
4000

2923.84cm-1, 63.28%T

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

จากรูปที่ 1 และ 2 แสดงถึโดยงโครงสร้
งต่สาดิงๆที
าให้ค่าพีคของ
ดวงรัตน าสวั
์มงคล่มีอยู่ในน้ํามัน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะทํ
-1
กราฟที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วงคลื่นที่แสดงให้ทราบถึงความเป็นเอสเทอร์ที่ประมาณ 1735 cm (C=O) และที่ประมาณ
1000 – 1300 cm-1(C-O)

454

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

3. การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของน้ํามัPROCEEDINGS
นไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้น

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
ตารางที่ 1 สมบับทความวิ
ติทางกายภาพของน้
ํามันมวิไบโอดี
และงานประชุ
ชาการระดัเบซล
ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ํามั:นไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้น
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็สมบั
อคจาตยิทสิางกายภาพของน้
นคาประเภทช็อคโกแลต
สมบัติทาง
เกณฑ์
ปริมาณ Methanol (mL)
วิธีทกรณี
ดสอบ
ศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัณี ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
กายภาพ
้อตีงต้
น
โดย พิชญเบื
รณากรณ
75 mL
105 mL
135 mL
170 mL
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบโพแทสเซี
่อนประเทศไทย
ยมไฮดรอกไซด์มวล 6.75กรัม
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ความหนืดที่ ASTM D445โดย พศวั
1.9ต –สุข8สบาย
cSt
6.06
5.93
4.84
4.88
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
40 °C, CSt
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
(
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
จังหวัดจันทบุรี 176 °C
จุดวาบไฟ, °C ASTM D-93 >120°C
170 °C
188จัางหวับลมาบไพ
°Cดจันทบุรี อําเภอขลุ
175ง °C
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
จุดไหลเท, °C ASTMกรอบแนวคิ
D-97 ดการสื
3 °C
< 6่อสารแบบปากต
°C
อปากอิ3เล็ก°C
ทรอนิกส (eWOM)3 กั°C
บผลประกอบการ 3 °C
ค่าความร้อน, Bombของธุรกิจคาปลี>กประเภทบริ
9000 การโรงแรมในประเทศไทย
9434.29
9433.81
9529.29
9515 Cal/g
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
Cal/g
Calorimeter Cal/g
Cal/g
Cal/g
Cal/g
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ความ
ขวด ถ.พ
0.880
0.878
0.877
0.876
บริษัท XYZ จํา0.86–0.90
กัด
ถ่วงจําเพาะ
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
นคมาประเภทผลิตโคมไฟ
โพแทสเซี
ยมไฮดรอกไซด์
มวล 9บสิกรั
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ความหนืดที่ ASTM D445โดย ถิร1.9
cSt วิทย 6.23
4.79
4.88
4.76
นันท– ทิ8วาราตรี
40 °C, CSt
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
หวัดจันทบุร>120°C
ี
จุดวาบไฟ, °C ASTMจังD-93
178 °C
177 °C
178 °C
178 °C
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
จุดไหลเท, °C ASTMการศึ
D-97
3 °C อยุธยา 3 °C
0 °C
< 6น°C
3 °C จชุมชน อําเภอพระนครศรี
กษาบทบาทผู
ําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
ค่าความร้อน, Bombจังหวัดพระนครศรี
> 9000
9449.05
9575.95
9497.38
9503.57
อยุธยา
ตต ไตแสง
Cal/g
Calorimeterโดย แสงจิ
Cal/g
Cal/g
Cal/g
Cal/g
Cal/g
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ความ
ขวด ถ.พ
0.86–0.90
0.880
0.878
0.876
0.876
โดย อุบล ไมพุม
ถ่วงจําเพาะ

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
จากตารางที่ 1 สารเร่โดย
งปฏิอัญกชลี
ิริยาโพแทสเซี
เยาวราช ยมไฮดรอกไซด์มวล 6.75 กรัมอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อ
การวิ:เคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
นทรียดวยวิธ่อปี ลูยูก่ใขนเกณฑ์
าวตนเดี่ยมวและ
เมทานอลที่ดีที่สุด คือ 500
170 mL
เนื่องจากมีของการทํ
สมบัตาิทนาอิ
างกายภาพที
าตรฐานของไบโอดีเซลชุมชน และมี
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ปริมาณเฉลี่ยที่ผลิตได้มากที่สุดคือ 317.67 mL ส่วนกรณีของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวล9 กรัมอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้
รินทร
แล้วต่อเมทานอลที่ดีที่สจัุดงหวั
คือดสุ500
: 105 mL เนื่องจากมีสมบัติทางกายภาพที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีปริมาณเฉลี่ยที่
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ผลิตได้มากที่สุด 332.33กลยุmLทธกนํารตลาดค
าทั้ง 2 อัาปลี
ตราส่
วนมาวิ
ต้นทุเขตดุ
นการผลิ
เพื่อหาอัตราส่วนที่ดีที่สุด
กของชุ
มชนทเาคราะห์
น้ําสามเสน
สติ กรุงตเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

4. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิ
ต ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห
ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตน้ํามัโดย
นไบโอดี
ร
ดวงรัตเนซลสวั1สดิลิ์มตงคล
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มวล 6.75 กรัม
วัตถุดิบและสารเคมี
ปริมาณที่ใช้
ต้นทุน
น้ํามันพืชใช้แล้ว
0.5 ลิตร
ลิตรละ 10 บาท
Methanol
0.17 ลิตร
ลิตรละ 60 บาท
Potassium hydroxide
6.75 กรัม
กิโลกรัมละ 120 บาท
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มวล 9 กรัม
น้ํามันพืชใช้แล้ว
0.5 ลิตร
ลิตรละ 10 บาท
Methanol
0.105 ลิตร
ลิตรละ 60 บาท
Potassium hydroxide
9 กรัม
กิโลกรัมละ 120 บาท

455

คิดเป็นเงิน (บาท)
5 บาท
10.2 บาท
0.81 บาท
5 บาท
6.3 บาท
1.08 บาท

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

จากตารางที่ 2 น้ํามันพืชใช้แล้ว 0.5 ลิตร ผลิตPROCEEDINGS
น้ํามันไบโอดีเซลได้เฉลี่ย 0.31767 ลิตร รวมต้นทุนการผลิต
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ชาการระดัต
บชาติ
ที่ 11 สําหรับโพแทสเซียมไฮดรอก
คิดเป็น 16.01 บาท ถ้าผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเนื1่องในวโรกาสคล
ลิตร รวมต้
นทุนมวิการผลิ
คิดวิจเป็ัยรํานไพพรรณี
50.4ครั้งบาท
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดั105
บชาติ มหาวิ
ไซด์ มวล 9 กรัมในปริมาณ 9 กรัม ที่อัตราส่และงานประชุ
วนเมทานอล
มิลทลิยาลัลยิตราชภั
รน้ฏํากลุมัมนศรีพือยุชธยาใช้ครัแ้งล้ที่ ว8 0.5 ลิตร จะผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลได้เฉลี่ย 0.33233 ลิตร (ตารางที
่ 4.1) รวมต้นทุนการผลิตคิบดสิเป็
12.38
าผลิตน้ําอมัคโกแลต
นไบโอดี: เซล 1 ลิตร รวม
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคนาในล็
อคจายบาทถ้
สินคาประเภทช็
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ต้นทุนการผลิตคิดเป็น 37.25 บาท จะเห็น“การพั
ว่การพั
าที่อัตราส่
วนนี้ ได้ปริจมัยาณน้
ํามันไบโอดี
เซลที่มากและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ํา
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
และนวั
ตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
กว่า
โดยการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 1 ลิตร มีต้นทุนต่ํากว่าถึง 26.09% ถึงแม้น้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้จะมี
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อแวดล้
ขั่มบชอเคลื
่อนประเทศไทย
ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าน้ํามันดีเซล ของโรงเรี
แต่ในด้ยานบ
นสิา่งนโป
มการผสมไบโอดี
เ
ซลในสั
ษทางอากาศได้
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงดน้ส่ํารวอนต่
น จัางงๆช่
หวัดจัวนยลดมลพิ
ทบุรี
ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปโดย
ล่อพศวั
ยสู่บตรรยากาศซึ
สุขสบาย ่งเป็นสาเหตุชองภาวะเรือนกระจกนอกจากนี้ไบโอดีเซลยัง
แนวทางในการพั
ตวัภันณทีน่ ฑพื19เห็ช-ดและไขมั
าแปรรู
่ใช้แล้ฒวนาผลิ
ทั้งไขมั
นสัปตว์ตามความต
มาใช้ซ้ํา อซึงการของผู
่งส่งผลเสีบริยโต่ภคอสุขภาพทั้งเสี่ยงต่อ
ช่วยแก้ปัญหาการนําน้ํามันประกอบอาหารที
20นางฟ
ธันวาคม
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวั
ี
โรคมะเร็งปอด
ความดันโลหิตสูงเป็นพิมหาวิ
ษต่ทยาลั
อระบบสมอง
ระบบภู
มิคดุ้มจันกัทบุ
น รและอวั
ยวะสําคัญ
ยราชภัฏรําไพพรรณีระบบประสาท
จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ต่างๆ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ

ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
งโดยใช บTSP
และติทVRPTW
มาประยุกตใชํากรณี
ศึกษา เซลสามารถสรุป
จากการศึกษาอัตราส่วนน้ํามันพืปรุ
ชใช้งเสแนล้ทางการขนส
วต่อเมทานอลกั
สมบั
างกายภาพของน้
มันไบโอดี
บริษัท XYZ จํากัด
ได้ดังนี้
โดย วัชรพล วงศจันทร
การศึก ษาอัต ราส่ว นน้ํา มัการปรั
นพืชบใช้ปรุแงกระบวนการเพื
ล้ว กับ สมบัต่อิทลดความผิ
างกายภาพและปริ
ม าณที
ตได้ แ บบใช้
ส ารเร่ง ปฏิกิริ ย า
ดพลาดในการตรวจนั
บสิน่ ผคลิาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณยานยนต
6.75 กรักรณี
ม อัศตึกราส่
นพืจํชาใช้
ษา : วบรินน้
ษัทํามัXYZ
กัดแล้วต่อเมทานอลที่เหมาะสมคือ 500 : 170 mL
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยที่ผลิตได้มากที่สุดคือ 317.67 mL ให้ค่าสมบัติทางกายภาพดังนี้ ค่าความหนืด 4.88 cSt
้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
3งหวั°กCดรรมการซื
ค่าความร้
อน 9529.29 Cal/g และค่าความถ่วงจําเพาะ 0.876 แบบใช้สารเร่ง
ค่าจุดวาบไฟ 170 °C ค่าจุดไหลเท จัพฤติ
จันทบุรี
ปฏิกิริยาในปริมาณ9 กรัมอัตราส่วนน้ํามันต่โดยอเมทานอลที
่เหมาะสมคื
ชวนพบ เอี่ยวสานุ
รักษ อ 500 : 105 ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลที่วัดได้เฉลี่ย
มากที่สุด 332.33 mL ให้ค่าสมบัติทการศึ
างกายภาพดั
ค่าความหนื
4.79 cStจชุค่มาชนจุดอํวาบไฟ
178 °อCยุธค่ยาาจุดไหลเท 3 °C
กษาบทบาทผูงนีนํา้ ในการบริ
หารจัดดการเศรษฐกิ
าเภอพระนครศรี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ค่าความร้อน 9575.95 Cal/g และค่าความถ่วงจําเพาะ 0.878 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน และเมื่อ
โดย แสงจิ
ตต ไต่อแงตรวจวั
สง
นําน้ํามันไบโอดีเซลทีผลิตได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์
ด้วยเครื
ดโครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงของสาร
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ในช่วงอินฟราเรด พบว่าพีคของกราฟทั้งหมดมีการแสดงให้เห็นว่ามีหมู่ฟังก์ชันเอสเทอร์ (C=O) มีค่าความถี่ประมาณ
โดย อุบล ไมพุม
ระมาณ
1000-1300 cm-1 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
1735 cm-1 และ (C-O) มีค่าความถี่ปการสื
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
การวิเคราะห์หาอัตราส่วรนที
สารเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณ 9 กรัม
าน ่เซีหมาะสม
พีเฟรชมารทแบบใช้
ในกรุงเทพมหานคร
อัตราส่วนน้ํามันต่อเมทานอลที่ 105 mL เหมาะสมที
่สุด เนื่องจากได้ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลที่มาก มีสมบัติทางกายภาพ
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนและมีต้นทุนการผลิตต่ําของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1) เพื่อให้น้ํามันไบโอดีเซลที
ได้มีประสิ
ภาพมากขึ
ควรมีกเขตดุ
ารตรวจสอบคุ
ณสมบัติทางกายภาพด้าน
กลยุ่ผทลิธตการตลาดค
าปลีทกธิของชุ
มชนทาน้้นําสามเสน
สติ กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การกลั่น จํานวนซีเทน เป็
โดยนธัต้นนย ชัยทร

สรุปและอภิปรายผล

2) การผลิตน้ํามันไบโอดีเการวิ
ซล อาจใช้
ัวเร่งปฏินกของการลงทุ
ิริยาแคลเซี
เคราะหตทางการเงิ
นทํยามออกไซด์
สวนสละ ในจัทงี่สหวัังเคราะห์
ดจันทบุรี โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งชนิด
์มงคล ยมได้ง่าย ราคาถูก
ต่างๆ เช่น เปลือกไข่ เปลือกหอย และหินปูโดย
นเป็ดวงรั
นตัวตเร่น งสวัที่สดิามารถเตรี
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ว.(2553). รายงานการวิจัย “การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซล
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชเาการระดั
บชาติวํา
ิจัยมัรําน
ไพพรรณี
ขนาดเล็กในการทํางานจริ
งโดยใช้ไบโอดี
ซลจากน้
พืชทีครั่ใช้้งทีแ่ 11ล้ว”. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
มวิชาการระดั
บชาติเซลด้
มหาวิทว
ยาลัยตั
ยราชภั
มศรีอก
ยุธิรยาิยครั
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล. (2550).
การผลิ
ตไบโอดี
วเร่ฏกลุงปฏิ
า้งที: ่ 8เชื้อเพลิงชีวภาพยุคใหม่.จุฬาสัมพันธ์,
ปีที่ 50 ฉบับการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ที่ 26, วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม2550.
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
วิศเวศ งามจันทราทิพย์, ศุภวัฒ“การพั
น์การพั
บุญขวาง
และ ศุภเกีจยัยรติและนวั
สังข์เกิดต. กรรม
(2551.วิทยานิพนธ์บัณฑิต“การผลิตน้ํามัน
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใช้แล้วด้วยคลื่นโครเวฟ”.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
มหาวิทยาลัยของโรงเรี
นเรศวร.ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข. (2550).บทความ
การควบคุมคุณภาพไบโอดีเซล. โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย พศวัต สุขสบาย
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19.เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
กระทรวงวิทแนวทางในการพั
ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังSurface
หวัดจันทบุรสํี าหรับการผลิตไบโอดีเซล
เศวตศักดิ์ หลักทอง. (2553). วิทยานิพมหาวิ
นธ์ทยาลั
บัณยราชภั
ฑิตฏรํ“การวิ
าไพพรรณี เจัคราะห์
งหวัดจันทบุรResponse
ี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
จากน้ํามันทีกรอบแนวคิ
่ใช้แล้วซึ่งดประกอบด้
วยกรดไขมั
ระสูงก”.ส (eWOM)
ภาควิชาวิ
วกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
การสื่อสารแบบปากต
อปากอินเอิล็สกทรอนิ
กับศผลประกอบการ
มหาวิทยาลัยของธุ
ธรรมศาสตร์
รกิจคาปลีก.ประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัค่ลาลัความร้
งก สันทัอดนของน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซ. เข้าถึงได้จาก :
ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย. (2557).
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุ(สืกตบใค้ช นกรณี
http://www.gasthai.com/energy/article/html/130.html
วันศทีึก่ ษา
29 มีนาคม 2560).
บริษัท XYZ จํากัด
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิ
ทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. (2557). Bomb Calorimeter. เข้าถึงได้
โดย วัชรพล วงศจันทร
จาก :http://www.sec.psu.ac.th/home/ebook/sec-magazine-2557-05-energyการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
testing/secmagazine-2557-05-energy-testing.pdf.(สื
บค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2559).
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.(2555). FOURIER TRANSFORM INFRARED
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
SPECTROSCOPY.
เข้าถึงได้จาก : http://www.mic.eng.ku.ac.th/facilitiesจังหวัดจันทบุรี
detail.php?id_sub=41&id=37.
(สืบรค้ักนษวันที่ 22 กรกฎาคม 2559).
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุ
สมาน เต่านันท์. (2545).วิ
พนธ์บนัณ
ฑิต “การศึ
ษาคุณสมบั
ิทางกายภาพของน้
มันไบโอดีเซล”. โปรแกรม
การศึทกยานิ
ษาบทบาทผู
ําในการบริ
หารจัดกการเศรษฐกิ
จชุมตชน
อําเภอพระนครศรีอยุําธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
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ธ
ยา
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
โดย้นแสงจิ
ตต ไตแสงตไบโอดีเซลชนิดเมทิลเอสเตอร์จากน้ํามันพืชใช้แล้ว.
สายฝน เกียวสัมพันธ์. (2545).ขั
ตอนการผลิ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เข้าถึงได้จาก : http:// www.navy.mi.th/science/download/brithday84_bio.doc (สืบค้นวันที่ 15
โดย อุบล ไมพุม
มิถุนายน 2559).
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
สํานักงานนโยบายและแผนพลั
งงาน ทกระทรวงพลั
งงาน. (2550).ไบโอดีเซลพลังงานใหม่เพื่อคนไทย.
ราน ซีพีเฟรชมาร
ในกรุงเทพมหานคร
เข้าถึงได้จาก : http://www.pccns.in.th/bookmark/upload/sm157/T316/เอกสารวิ
ชาไบโอดีเซล.doc
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
ด

ว

ยวิ
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ป
ี
ลู
ก
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า
วต
น
เดี
ย
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วและ
(สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2559).
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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PROCEEDINGS น้อยเวสตา
องค์ประกอบวงโคจรของดาวเคราะห์
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
Orbitalจัย Elements
of an Asteroid Vesta
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
พีรวัฒการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
น์ รัตนแสง, วิระภรณ์ ไหมทอง,
นาค อคโกแลต :
บสินกาญจนา
คาในล็อคจาทองบุ
ย สินคาญประเภทช็
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ั่วไปบริษคณะวิ
ทยาศาสตร์
กรณีศึกทษา
ัท NN&KY
จํากัด และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หนา

แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขบทคั
สบาย ดย่อ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัปยระกอบวงโคจรของดาวเคราะห์
ราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์โดย
เพื่อจัศึกกรกฤษณ
ษาองค์
น้อยเวสตาจากภาพถ่าย
วิเชียรมงคล
ด้วยกล้องดิจิตอล DSLRรุ่น Canon
EOSดการสื6D่อสารแบบปากต
โดยทําการวิ
เคราะห์
ข้อมูกลสที(eWOM)
่ได้จากการเก็
บข้อมูลระหว่างวันที่
กรอบแนวคิ
อปากอิ
เล็กทรอนิ
กับผลประกอบการ
ของธุมรกิพระเกี
จคาปลียกรติ
ประเภทบริ
9-11 มีนาคม 2560 ณ หอดูดาวเฉลิ
7 รอบการโรงแรมในประเทศไทย
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาองค์ประกอบ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
วงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตา โดยใช้โปรแกรม Orbit calculator พบว่าองค์ประกอบวงโคจรของดาว
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เคราะห์น้อยเวสตามีค่าความรีของวงโคจร
(e) = 0.381328ค่าครึ่งแกนยาวของวงโคจร (a) = 1.589724 AU ค่า
บริษัท XYZ จํากัด
ลองติจูดของแอสเซนดิงโหนด ( ω )=195.2887
โดย วัชรพลองศา
วงศจันโหนด
ทร (Ω) = 349.0696ความโน้มเอียง (i)= 0.6378องศา
ค่าระยะเพอริฮีเลียน (q)= 0.983518
และพบว่
ามีค่า่อเวลาที
่ดาวเคราะห์
น้อยเวสตาอยู
่ ณ ตําแหน่
งเพอริฮีเลียน
การปรับปรุ
งกระบวนการเพื
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
(T) คือวันที่ 22มีนาคม 2560เวลา 16:26:10.น
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
คําสําคัญ: เวสตา, องค์ประกอบวงโคจร,โดยดาวเคราะห์
น้อย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี
่ยวสานุรักษ
Abstract
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
In this research aims to โดย
studythe
of the orbit of the asteroid Vesta from
แสงจิตต composition
ไตแสง
images by using digital DSLRสรรพสามิ
a Canon
6D.โภคของคนไทย
The images was observed in March 9th-11th,2017.
ตใหมกEOS
ับการบริ
โดย อุบล ไมพุม
Observatory for the Public, Chachoengsao.Calculate
the orbital elements using the Orbit
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
อ
คา ในรานคาปลี
ก: กรณีศึกษา axis (a) =
calculator. The results found that theorbit eccentricity งการซื
(e) =้อสิน0.381328,
semi-major
ราน ซีพีเ(i)=
ฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
1.589724 AU,orbit inclination
0.6378
degrees, argument of perihelion(ω)= 195.2887
โดย อัญชลี เยาวราช
degrees Longitude of the
ascendingnode
(Ω) = านาอิ
349.0696
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํ
นทรียดวยวิธปี ลูกขPerihelion
าวตนเดี่ยวและ distance(q)=
0.983518andthe time of theการทํ
planet
(T) isมเกษตรกรรมธรรมชาติ
March 22, 2560ตําatบลทมอ
16:26:10.
านาอินat
ทรียPerihelion
แบบดั้งเดิม ของกลุ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
Keywords: Vesta, Orbital Elements, Asteroid
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
บทนํา
โดย ธันย ชัยทร

ในระบบสุริยะมี ดาวเคราะห์
น้อทยอยู
่เป็นนของการลงทุ
จํา นวนมากส่
วนใหญ่ในจั
มีวงงโคจรอยู
การวิเคราะห
างการเงิ
นทําสวนสละ
หวัดจันทบุร่ีร ะหว่ า งดาวอั ง คารและ
ดาวพฤหัสบดี เรียกว่า แถบดาวเคราะห์โดย
น้อดวงรั
ย (Asteroid
belt) อย่างไรก็ตามมีบางดวงที่มีวงโคจรออกนอกแถบ
ตน สวัสดิ์มงคล
ดาวเคราะห์ น้ อ ยซึ่ ง องค์ ป ระกอบวงโคจรของดาวเคราะห์ น้ อ ยแต่ ล ะดวงจะส่ ง ผลให้ ลั ก ษณะวงโคจรมี
ความแตกต่างกันออกไป เช่น วงโคจรที่มีค่าความรีสูงอาจมีบางช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์และ
บางช่วงเวลามีการเคลื่อนที่ไกลกว่าดาวพลูโต
ในการศึกษาดาวเคราะห์น้อยนั้นจะอาศัยหลักการการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยในหมู่ดาวฤกษ์
ต่างๆที่เป็นฉากหลัง เมื่อทําการสังเกตการณ์ดาวเคราะห์น้อยจะปรากฏให้เห็นคล้ายดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเท่านั้นแต่
ลักษณะการเคลื่อนที่จะไม่เหมือนดาวฤกษ์ เมื่อทําการสังเกตการณ์ในเวลาต่าง ๆ กัน จะพบดาวเคราะห์น้อยมี
ตํ า แหน่ ง เปลี่ ย นแปลงไป ในงานนี้ ไ ด้ ทํ า การศึ ก ษาองค์ป ระกอบวงโคจรของดาวเคราะห์น้ อ ยเวสตาซึ่ ง เป็ น
ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นลําดับสองในแถบดาวเคราะห์น้อย มีค่าแมกนิจูดปรากฎประมาณ 6 โดยใช้
ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล DSLRรุ่น Canon EOS 6D เพื่อคํานวณตําแหน่งในช่วงเวลาต่าง ๆ และวิเคราะห์
องค์ประกอบวงโคจร
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PROCEEDINGS

วัตถุประสงค์ของการวิจัจยรายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวัของดาวเคราะห์
นพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
ารําไพพรรณี ครบ 113 ป
เพืพืบทความวิ
่อศึกษาองค์จัยประกอบวงโคจรข
ร(ภาคบรรยาย)
น้อยเวสตา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

วิธีดําเนินการวิ
ก จัยกรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ณี ตีรณากรณ
ในนงานวิจัยครั้งนีมีม้ โดย
ีวัตพิถุชปญระสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบวงโคจรข
ร
ของดาวเคราะหห์น้อยเวสตา จาากภาพถ่าย
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
า
แปรรูปณ หอดูดาาวเฉลิมพระเกียรติ
เพื
อ
่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นประเทศไทย
4.0”
โดยใช้กล้องดิจิตอล DSLR รุ่น Canon EOS 6D ซึ่งได้ทํทาการสังเกตกาารณ์
ย 7 รอบ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
พระชนมพรรรษา ฉะเชิงเทรรา
จั
ง
หวั
ด
ฉะเชิ
ชิ
ง
เทรา
และทํ
า
การวิ
เ
คราะห์
ข
้
อมู
ล
เปรี
ย
บเที
ย
ยบตํ
า
แหน่
ง
ดาว
วอ้
างอิงโดย
โดย พศวัต สุขสบาย
ใช้โปรแกรมม Iris และโปร
แกรม ฒHnนาผลิsky
หาตํ
แห
หน่ง R.A. และะ Dec.เพื่อนํามมาคํานวณหาตําแหน่
า งของ
แนวทางในการพั
ตวัภัyนณที่ ฑ19เพื
เห็-ด่อ20นางฟ
าาแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หอประชุ
มสิริรําSky
อาคารเฉลิ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจั
ดจําณโหน
าย ของโรงเรี
ยนวัImage
ดมาบไผมพระเกี
ตํProcessor
เภอขลุ
จังหวั
รี งของดาวเคคราะห์น้อย
ดาวเคราะห์ห์น้อยเวสตา
โดยยใช้
ปรแกรม
Sไพพรรณ
Pาบลมาบไพ
(SSIP)ง แล้
วนํดาจันตํทบุ
าแแหน่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
เวสตาที่ได้ มาคํ
ม านวณหาค่าองค์ประกอบววงโคจรด้วยโปรรแกรม Orbitall calculator และสร้างแบบจจําลองของ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ดาวเคราะห์น้นอยเวสตาจากโ
โปรแกรม Plott Object Elem
ment
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
งเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ผลการวิจัยและอภิปราปรุยผล
บริษัท XYZ จํากัด
กาารถ่ายภาพถ่ายโดย
โดยใช้
กล้อวงศ
งดิจิจจิตันทร
อล DSLR รุน่ Canon EOSS 6D เป็นอุปกกรณ์รับสัญญาณ
ณต่อเข้ากับ
วัชรพล
กล้องโทรทรรรศน์ขนาดเส้
นบปรุางนศู
นย์กลาง ่อ150
มิลดลิพลาดในการตรวจนั
เมตตร ณ หอดูดบาวสินเฉลิ
มพระเกียตรรติ
7 รอบพระชชนมพรรษา
การปรันผ่
กระบวนการเพื
ลดความผิ
คาประเภทผลิ
โคมไฟ
ยานยนตบข้
ษา : บริางวั
จํากัด นาคม
ฉะเชิงเทรา โดยทําการเก็
บ กรณี
อมูลศึกระหว่
งษัทนXYZ
ที่ 9-11มี
า พ.ศ. 25600
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
1.ภาพถ่ายดาวเคคราะห์น้อยเวสตตาในวันที่ 9 มีนาคม
น 2560 ได้ด้ดังภาพที่ 1 แลละตําแหน่งของงดาวอ้างอิง
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
แสดงดังตารรางที่ 1 จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ตตายบดา
ประพฤทธิ
พงษ
เปรีโสภิ
ยบเที
าวอ้างอิ
งกับดาววเคราะห์น้อยเววสตาจากโปรแกกรม IRIS
ภาพที่ 1 โดย
กลยุทธการตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน
กรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560
เวลาเวลา
เ เขตดุสติ 22:0
1 น. GMT+7
โดย ธันย ชัยทร

เคราะห
นทําสวนสละ
ในจังหวัดจันาะห์
ทบุรี น้อยเวสตาา ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560
งของด
ตารางที่ 1 ตําแหน่การวิ
ดาวอ้ทางการเงิ
างอิงทีน่ใช้ของการลงทุ
ใ
ในการหาตํ
แหน่งของดาวเครา
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
เวลา 22:01 น.
น GMT+7

ดาวอ้างอิ
งง
HD 593332
HD 587747
HD 587779
HD 598898

ตํตาแหน่ง R.A. (h m s)
7 30 24.22846
7 28 00.9174
7 28 03.00586
7 33 08.6897
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ตํตาแหน่ง Dec.. (°' '')
+25 26 555.068
+26 13 339.069
+25 01 440.623
+29 26 002.084
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......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

2. ภาพถ่ายดาวเคคราะห์น้อยเวสสตาในวันที่ 10มี
มีนาคม 2560 ได้ดังภาพที่ 2แลละตําแหน่งของงดาวอ้างอิง
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
แสดงดังตารรางที่ 2
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
ปรุาวอ้
งเสนาทางการขนส
โดยใช TSPนและ
มาประยุกกรม
ตใช กรณี
งอิงกับดาวงวเคราะห์
้อยเวVRPTW
วสตาจากโปรแก
IRISศึกษา
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบดา
บริษัท XYZ จํากัด
ณ วันที่ 10โดย
มีนาคม
นวัชรพล2560
เววลาเวลา 22:044 น. GMT+7
วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ราะห์น้อยเวสตตา ณ วันที่ 10 มีนาคม
ตารางที่ 2 ตําแหน่งของดาวอ้ยานยนต
างอิงที่ใกรณี
ช้ในการหาตํ
ศึกษา : บริาษแห
ัทหน่
XYZงของดาวเค
จํากัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
2 น. GMT++7
2560 เวลา 22:04
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ดาวอ้างอิ
ง ง จังหวัดจันทบุตํตราี แหน่ง R.A. (h m s)
ตําแหน่ง Deec. (° ' '')
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
HD 596684 การศึกษาบทบาทผู7น32
12.88837
+27 07 330.569
ําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
HD 59107 จังหวัดพระนครศรี7อยุ29ธยา32.00125
+26 55 442.627
โดย แสงจิ7ต28
ต ไต40.6
แสง6224
HD 589919
+24 38 555.002
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
HD 583363
7 26 18.33072
+25 57 16.257
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
3. ภาพถ่ายดาวเคราะห์
สตาในวั
นทีง่ เทพมหานคร
11 มีนาคม 25660 ได้ดังภาพที่ 3และตําแหนน่งของดาว
รานน้อซีพยเวส
ีเฟรชมาร
ท ในกรุ
โดย อัญชลี เยาวราช
อ้างอิงแสดงดังตารางที่ 3
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบดาาวอ้างอิงกับดาววเคราะห์น้อยเววสตาจากโปรแกกรม IRIS
ณ วันที่ 11 มีนาคม
น 2560 เววลาเวลา 23:266 น. GMT+7
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 3 ตําแหน่งของดาวอ้างอิงที่ใช้PROCEEDINGS
ในการหาตําแหน่งของดาวเคราะห์น้อยเวสตา ณ วันที่ 11 มีนาคม
รายงานสืบน.
เนื่อGMT+7
งจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
2560 เวลา 23:26
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ดาวอ้างอิง
ตําแหน่ง R.A. (h m s)
ตําแหน่ง Dec. (° ' '')
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
HIP 36765
7 33 42.5364
+26 24 01.699
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม +27 07 30.569
HD 59684
โดย พิชญณี ตีรณากรณ 7 32 12.8837
แนวทางการศึ
องทางการจั
จําหน
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป +27 17 55.481
HD 58578
7 ด27
16.8286
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรี
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโป
รอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด+25
จันทบุ03
รี 01.9095
HD 57727
7 23งน้ํา28.51057

โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
บริโภค
2560ป ตามความต
เมื่อวิเคราะห์ตําแหน่
งฒของดาวเคราะห์
นธัน้อวาคม
ยเวสตาในแต่
ละวัอนงการของผู
จากภาพถ่
ายและตําแหน่งของดาวอ้างอิง
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ได้ดังตารางที่ 4
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ตารางที่ 4 ตําแหน่
น้อกยเวสตา
ของธุงรของดาวเคราะห์
กิจคาปลีกประเภทบริ
ารโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุเวลา
งเสนทางการขนสงโดยใช TSP
วันที่
R.A.และ(hVRPTW
m s) มาประยุกตใช กรณีศึกษา Dec. (° ' ")
บริษัท XYZ จํากัด
9 มีนาคม 2560
22.01 น. 7 32 41.05855327830554
+23 27 48.325233730217
โดย วัชรพล วงศจันทร
10 มีนาคม 2560การปรับ22.03
น. 7่อลดความผิ
29 22.263594771306785
+26 19
27.454723891769675
ปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
กรณีศึกน.ษา : บริษ7ัท29
XYZ52.96392628659689
จํากัด
11 มีนาคม 2560ยานยนต23.24
+25 57 46.31559883776248
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จากตําแหน่
จังหวังดR.A.
จันทบุและ
รี Dec. ของดาวเคราะห์น้อยเวสตาที่ได้ สามารถคํานวณหาองค์ประกอบวงโคจร
ของดาวเคราะห์น้อยเวสตา
ในตารางที
่ 5 รักษ
โดยได้
ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 5 องค์จัปงระกอบวงโคจรของดาวเคราะห์
น้อยเวสตาที่คํานวณได้
หวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิ
ไตแสง
องค์ตปต ระกอบวงโคจร
ค่าที่คํานวณได้
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
ค่าความรีของวงโคจร (e)
0.381328
โดย อุบล ไมพุม
ค่าการสื
ครึ่ง่อแกนยาวของวงโคจร
(a)
1.589724
สารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ค่ารความโน้
มเอียงท (i)ในกรุงเทพมหานคร
0.6378
าน ซีพีเฟรชมาร
อัญชลี เยาวราชงโหนด(ω)
195.2887
ค่าลองติจโดย
ูดของแอสเซนดิ
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
ด

ว

ยวิ
ธ
ป
ี
ลู
ก
ข
า
วต
น
เดี
ย
่
วและ
ค่าโหนด (Ω)
349.0696
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ค่าจัเวลา
2457835.18
งหวัดสุณรินตํทราแหน่งเพอริฮีเลียน (T)
ค่าระยะเพอริ
ฮีเลีตยตาน ประพฤทธิ
(q) พงษ
0.983518
โดย โสภิ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
เมื่อเปรียบเทียบองค์
น้อยเวสตาที่คํานวณได้กับค่าจริงที่อ้างอิงจาก
โดย ธันปยระกอบวงโคจรของดาวเคราะห์
ชัยทร

NASA แสดงได้ดังตารางที
่ 6 ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ตารางที่ 6 ตารางแสดงองค์ประกอบวงโคจรที่คํานวณได้กับองค์ประกอบวงโคจรที่อ้างอิงจาก NASA
องค์ประกอบวงโคจร
ค่าความรีของวงโคจร (e)
ค่าครึ่งแกนยาวของวงโคจร (a)
ค่าความโน้มเอียง (i)
ค่าลองติจูดของแอสเซนดิงโหนด(ω)
ค่าโหนด (Ω)
ค่าเวลา ณ ตําแหน่งเพอริฮีเลียน (T)
ค่าระยะเพอริฮีเลียน (q)

ค่าที่คํานวณได้
0.381328
1.589724
0.6378
195.2887
349.0696
2457835.18
0.983518
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ค่าจริงโดยอ้างอิงจาก NASA
0.08915261042902074
2.361777559799509
2.1512189250907
150.9430865320649
103.8358792056089
2458248.301104802767
2.1512189250907

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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from efficiency of collector and efficiency of hot water tanks. The
งหวัดevaluated
สุรินทร
efficiency was as follows 0.1025,0.8873
and 0.1164,
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษ respectively.
Keywords: Solar waterกลยุheating
system,
solarมชนท
drying
system,
ทธการตลาดค
าปลีกของชุ
าน้ําสามเสน
เขตดุfree
สติ กรุconvection
งเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

บทนํา

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่มีความร้อนสูง ค่าพลังงานเฉลี่ยต่อวัน คือ 18.2
MJ/m -day โดยในปัจจุบัน มีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อนในรูปแบบอากาศร้อนและ
ผลิตน้ําร้อนโดยปกติก็จะเป็นระบบที่แยกกัน คือผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบผลิตความ
ร้อนที่ผลิตทั้งอากาศร้อนและน้ําร้อน ซึ่งทั้งสองระบบต้องมีตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ (Solar Collector) ในแนวคิดการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของแผงรับรังสีแบบแผ่นเรียบ (Flat plate collector) ซึ่งแผงรับรังสีเมื่อได้รับพลังงานมันจะถ่ายโอน
2
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
พลังงานออกมา ในรูปแบบของการนํา การพารายงานสื
การแผ่
รังสีการประชุ
ความร้
น ให้บชาติ
กับวน้ิจัยํารําและอากาศ
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชอ
าการระดั
ไพพรรณี ครั้งที่ 11 โดยในระบบน้ํ า ร้ อ นพลั ง งาน
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ 113 ป
บทความวิ
แสงอาทิตย์ ใช้หลักการทางธรรมชาติ
ที่เรีจยัยกว่(ภาคบรรยาย)
าและงานประชุ
“Thermosyphon”
คือ น้ําร้อนจะลอยขึ
้นในขณะที่น้ําเย็นจะไหลลง น้ําหน
เย็นา
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ในส่วนล่างของถังเก็บน้ําจะไหลลงสู่ส่วการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นล่างของแผงรับแสงอาทิตย์(บSolar
Collector) เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบกับ
สินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
แผง ตัวแผงก็จะสะสมพลังงานในรูปของพลั
อน และเมื
กรณีศงึกงานความร้
ษา บริษัท NN&KY
จํากัด ่อน้ําเย็นไหลเข้าสู่แผงจากด้านล่างจึงได้รับถ่ายทอดพลังงาน
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
ความร้อนจากแผงและสะสมจนมีอุณหภูมิสูงขึโดย
้นกลายเป็
ําร้อนแล้วลอยตั
วขึ้นไปตามท่
อเข้าสู่ส่วนบนของถังเก็บน้ําร้อน
พิชญณนี ตีน้รณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรูปงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ดังนั้นจากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เพื
ออกแบบและสร้
างระบบผลิตน้ําร้อ4.0”
นและอบแห้
่อขับเคลื่อนประเทศไทย
นบานโปงน้ํารอตนย์ผตําสมผสานกั
บลโปงน้ํารอบนระบบอบแห้
อําเภอโปงน้ํารงอในเงื
น จัง่อหวันไขการแบบไหลเวี
ดจันทบุรี
ศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ําร้ของโรงเรี
อนพลังยงานแสงอาทิ
ยนอากาศ
โดย พศวัต สุขสบาย
แบบอิสระ
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560

มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิตดน้การสื
่อสารแบบปากต
อปากอิตเย์ล็แกทรอนิ
กส (eWOM)บกัระบบอบแห้
บผลประกอบการ
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิ
ําร้อนพลั
งงานแสงอาทิ
บบผสมผสานกั
งพลังงาน
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
แสงอาทิตย์ทมี่ ีการไหลเวียนอากาศแบบอิสระ
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
วิธีดําเนินการงานวิจัย
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ออกแบบและสร้างเครื่องผลิตน้ําร้อนพลังโดย
งานถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานกับระบบอบแห้
ง ้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
พฤติกรรมการซื
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิ
เก็บข้อมูล อุณหภูมิที่แผงน้ําร้อน (T1) ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
อุณหภูมิใต้ถัง(T2)อุณหภูมิในถังน้ําอุ่น(T3)
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
อุณหภูมิอากาศ (Ta)ความเข้มรังสีดรวงอาทิ
ตย์ ท ในกรุงเทพมหานคร
าน ซีพีเฟรชมาร
อัตราการไหลของน้ําในระบบ และความเร็โดย
วลมอัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

รวบรวมข้อมูลและประเมินค่าพลังการวิ
งานต่เคราะห
อหนึ่งทหน่
วยพืน้นของการลงทุ
ที่ในส่วนของพลั
งงานขาเข้
า ดพลั
งานขาออก
างการเงิ
นทําสวนสละ
ในจังหวั
จันงทบุ
รี
โดย งดวงรั
สดิ์มท
งคล
ประสิทธิภาพแผงรับรังสี ประสิทธิภาพของถั
น้ําร้ตอนน สวัประสิ
ธิภาพของระบบ และสรุปผล

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มีการไหลเวียนอากาศแบบอิสระ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าประสิทธิภาพของระบบ คือปริมาณดังต่อไปนี้ความ
เข้มรังสีดวงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 1เป็นรูปแสดงค่าความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่ทําการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา
09:00 – 15:00 น.
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รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

หนา

คาความเขมรังสีดวง
อาทิตย (W/m^2)

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
1600
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

1400
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
1200
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
1000 โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
800
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
600 โดย พศวัต สุขสบาย
400
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
200
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
0
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
ช่วงเวลา
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
วัชรพล มวงศ
รูปที่ 1 แสดงค่โดยาความเข้
รังจสีันแทร
สงอาทิตย์ ณ ช่วงเวลาต่างๆ ทีท่ ําการเก็บข้อมูล (W/m²)
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนตมรักรณี
ึกษา : บริตษย์ัทในช่
XYZ
จํากัด 09:00 – 15:00 น. กระจายอยู่ในช่วง 200 – 800 W/m² ร้อย
จากรูปที่1 ค่าความเข้
งสีดศวงอาทิ
วงเวลา
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ละ 61.71 และการกระจายช่
งที่มากที้อ่สและการตั
ุดคือ ช่ดวสิงเวลา
10:00-13:00
อนพฤษภาคม2560
เป็นช่วงเวลาที่มรสุม
พฤติกวรรมการซื
นใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัน.
ณฑและในเดื
จากตนกกของธุ
รกิจชุมชน
ตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพั
นดามันและประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน มีฝนมากกว่าปกติ50% ของพื้นที่ ทํา
จังดหวัปกคลุ
ดจันทบุมรทะเลอั
ี
เอี่ยวสานุรักถึษงร้อยละ 21.71 และเมื่อทําการพิจารณาเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของ
ให้มีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์โดย
ที่ตชวนพบ
่ํากว่า 200W/m²
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
รังสีดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆ แสดงในรูปที่ 2 หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตความเข้
ใหมกับการบริ
มรังสีโภคของคนไทย
ดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายชั่วโมง (W/m^2)
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
595.30
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
499.80
481.76
452.88
โดย อัญชลี เยาวราช
444.76
418.32
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
9:00-10:00
10:00-11:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
โดย ดวงรัตน11:00-12:00
สวัสดิ์มงคล

รูปที่ 2 แสดงค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายชั่วโมง (W/m²)
จากรูปที่ 2 ค่าความเข้มรังสีเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงเวลาต่างๆ ของเดือนพฤษภาคม2560 อยู่ในช่วง 400 – 600
(W/m²) และช่วงเวลาที่ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มากที่สุด คือ 10:00-11:00 น. อยู่ที่ 595.30 W/m2ช่วงเวลาที่มีความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์น้อยที่สุดคือ 12:00-13:00 น. อยู่ที่ 418.32 W/m2
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
บชาติวิจาัยรํงๆ
าไพพรรณี ครั้งที่ 11
อุณหภูมิ แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งแสดงค่าเนืของอุ
ณหภูมเิ ฉลี่ย มณวิชาการระดั
ช่วงเวลาต่
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
60
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
Taเฉลี่ย
T1เฉลี่ย
50
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
40
โดย พศวัต สุขสบาย
30
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภคT2เฉลี่ย
T3เฉลี่ย
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
20
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
10
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
0
ลังก สันทัด
9:00-10:00
10:00-11:00 โดย บัล11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
รพลมิ วงศ
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าโดย
งอุณวัชหภู
(T1จTัน2ทรT3และ Ta) ทีต่ ําแหน่งต่างๆ กับเวลาT1 T2 T3และ Ta
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ึกษา : บริ
XYZ) จํากัTด3คืออุณหภูมิในถังน้ําร้อน (°C)
หมายเหตุ
T1 คือ อุณหภูมิทยานยนต
ี่แผงรับรักรณี
งสีดศวงอาทิ
ตย์ษัท(°C
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
วิทย T คืออุณหภูมิของอากาศ(°C)
T2 คืออุณหภูมิใต้ถังน้ําร้อน (°C)
a
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
จากรูป Ta ในช่วงเวลา 09:00-10:00
น. ,10:00-11:00
น. , 11:00-12:00 น. 12:00-13:00 น. 13:00-14:00 น. ,
๐โดย ชวนพบ
๐ เอี่ยวสานุร๐ักษ
๐
๐
14:00-15:00 น. เท่ากับ 30.39 ๐C, 31.68
C,
32.50
C,
33.57
C
C, 34.64
าดับ อยุธยา
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจั34.14
ดการเศรษฐกิ
จชุมชนCอําตามลํ
เภอพระนครศรี
T1ในช่วงเวลา 09:00-10:00จังหวั
น.ดพระนครศรี
,10:00-11:00
อยุธยาน. , 11:00-12:00 น. 12:00-13:00 น. 13:00-14:00 น. 14:00๐
๐
๐
โดย C,
แสงจิ
ตต ไต๐Cแสง,59.00๐C, 59.68๐C ตามลําดับ
15:00 น. เท่ากับ 46.14 C, 52.93 C, 56.04
57.89
ตใหมกับการบริน.
โภคของคนไทย
T2ในช่วงเวลา 09:00-10:00สรรพสามิ
น. ,10:00-11:00
, 11:00-12:00 น. 12:00-13:00 น. 13:00-14:00 น. 14:00๐
๐
๐
๐
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
15:00 น. เท่ากับ 44.04 C, 49.32 C, 52.57 C, 53.71 C ,54.82๐C, 55.39๐C ตามลําดับ
อความตองการซืน.
้อสิน12:00-13:00
คา ในรานคาปลีกน.: กรณี13:00-14:00
ศึกษา
น.่อสารทางการตลาดที
,10:00-11:00 น.่มีผ,ลต11:00-12:00
น. 14:00T3ในช่วงเวลา 09:00-10:00การสื
ท ในกรุ๐ งเทพมหานคร
๐
๐ราน ซีพีเฟรชมาร
๐
๐
๐
C ,53.89 C, 54.00 C ตามลําดับ
15:00 น. เท่ากับ 42.03 C, 49.79 C, 53.43
โดย C,
อัญ54.23
ชลี เยาวราช
และจากรูปพบว่าที่อุณหภูมการวิ
ิเฉลีเ่ยคราะห
ที่แผงทางเศรษฐศาสตร
ในถังและใต้ถขงั องการทํ
มีค่าเท่านาอิ
ากับนทรี61.71°C,
ยดวยวิธปี 55.57
ลูกขาวตน°Cเดีและ
่ยวและ55.14 °C ตามลําดับ
การทํานาอิ
ยแบบดั้งเดิ
ม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
สูงขึ้นตามช่วงเวลาที่มากขึ้นเนื่องจากแผงรั
บรังนสีทรีสะสมพลั
งงานจากแสงอาทิ
ตย์
จังหวัดสุรินทร
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน Tเขตดุ
ิ กรุงเทพมหานคร
3 สต
โดย ธันย ชัยทร

อุณหภูมิ (๐C)

70

T1

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดยระบบอบแห้
ดวงรัตน สวัสดิ์มงงคล
Tank

Solar collector
Pump

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงระบบ
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T2

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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...................................................................................

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ชาการระดั
บชาติวิจัยรําA.
ไพพรรณี
ครั้งที่ 11
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ(John
A.Duffieมวิand
William
Beckman)มี
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้ รังสีดวงอาทิตย์
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
ตกกระทบแผงรับรังสี คือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่แผงได้รับ ( Pin ) เป็นไปตามสมการที่ (1)
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัP
ด = GA
in จัยและนวัตกรรม
“การพั
การพัฒนางานวิ
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหน2ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
A
โดยที่ G คือ รังสีดวงอาทิของโรงเรี
ตย์ทตี่ ยกกระทบแผงรั
บ
รั
ง
สี
(W/m
)
คื
อ
พื
งสีรี
นบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปง้นน้ที
ําร่ขอองแผงรั
น จังหวัดบจันรัทบุ
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
นาผลิ
ตวัภันณที่จฑ19ากสมการ
เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
พลังงานที่น้ําได้รบั ต่อหนึ่งหน่วยเวลา(
Pฒout
)หาได้
(2)
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
Poutอปากอิ
= ρเล็Vก&cทรอนิ
(T1 ก−ส T(eWOM)
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
กับผลประกอบการ
2)
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
3
3
โดยที่ ρ คือ ความหนาแน่
ของของเหลว
อ อัตราการไหลของของเหลว
V& คืVRPTW
การปรับนปรุ
งเสนทางการขนส(kg/m
งโดยใช TSP และ
มาประยุกตใช กรณีศึกษา (m /s)
c คือ ค่าความจุบริคษวามร้
ัท XYZอนจํ
จํากัาดเพาะของของเหลว (J/g - K) T1 คือ อุณหภูมิที่แผงรับรังสี (°C )
T2 คือ อุณหภูมิใต้ถังโดย
(°Cวัช) รพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ประสิทธิภาพของแผงรับรังสี (ηโดย
c ) หาได้
ถิรนันทจากสมการ
ทิวาราตรีวิท(3)
ย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
Pout
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุηรcักษ=
Pin
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา

(1)

(2)

(3)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแ่ 1สง
ค่าคงที่ของปริมาณที่เกี่ยวข้องแสดงในตารางที
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
อุบอลงไมพุม
ตารางที่ 1ค่าคงที่ของปริมาณทีโดย
่เกี่ยวข้
การสื่อ3สารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
c (kJ/kg - K)
ρ (kg/m
ปริมาตรถัง (L)
ราน ซีพ)ีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
994 โดย อัญชลี เยาวราช 4.187
50
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
หวัดสุรินทร ่ (1) และ (2) ทําให้ได้ พลังงานต่อหน่วยเวลาในด้านขาเข้าเฉลี่ยจากทุกช่วงเวลา
จากการแทนค่จัางในสมการที
โดย โสภิ
(พลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่แผงได้
รับต(ตาPinประพฤทธิ
)) เท่ากัพบงษ1,026.71 J/s และพลังงานต่อหน่วยเวลาในด้านขาออกเฉลี่ยจากทุก
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา (พลังงานที่น้ําได้รับต่อหนึ่งหน่วยเวลา ( Pout )) เท่ากับ 910.97 J/s และอีกปริมาณที่มีผลกับประสิทธิภาพของแผง
โดย ธันย ชัยทร

รับรังสีคือการสูญเสียความร้
อนเนื่องจากลม ความเร็วลมจึงเป็นปริมาณที่ต้องคํานึงถึง ดังที่ McAdam (1945)(John A.Duffie
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
and William A. Beckman)ได้โดย
เสนอสมการสั
ดวงรัตน สวัมสประสิ
ดิ์มงคลทธิ์การพาความร้อนซึ่งรวมถึงการแผ่รังสีไว้ในสมการด้วย
h = 5.7 + 3.8v

(4)

จากสมการแสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนขึ้นอยู่กับความเร็วลม ( v ) จากการเก็บข้อมูลของ
ความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาดังแสดงในรูปที่ 5ค่าความเร็วลมที่ผ่านแผงรับรังสีมีค่าต่ํามาก ทําให้การสูญเสียความร้อน
น้อยถ่ายโอนพลังงานได้มากจึงทําให้ประสิทธิภาพของแผงค่อนข้างสูง
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
ความเร็
วลมเฉลี่ย (m/s)
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

0.083
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
0.074
0.069
บริษัท NN&KY จํากัด
0.067 กรณีศึกษา“การพั
การพัณี ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญ0.058
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลัางความเร็
ก สันทัด วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง (m/s)
รูปที่ 5แสดงค่
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
และในการหาประสิทธิภาพของการเปลี
นรูปวงศ
พลัจงันงานจากพลั
งงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนยังมีขั้นตอน
โดย วัช่ยรพล
ทร
ต่อจากแผงรับรังสี คือ การแลกเปลี่ยการปรั
นความร้
นในถัง จากน้
ําร้อนทีด่ไพลาดในการตรวจนั
หลในวงจรของแผงรั
รังสีกับน้ตําโคมไฟ
ในถัง การพิจารณา
บปรุงอกระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินคาบประเภทผลิ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนในถัง หาได้จากสมการ (5) โดยพิจารณาในรูปแบบของความร้อนสะสม
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดொสินใจของผูซื้อที
่มีตอผลิ
ตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ο்
ೠ
ൌ ሶ 
(5)
จังหวัดจันทบุรี ߟ ் ൌ 
 ο்ሺଷሻ
ொ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
โดยที่ Qu คือ พลังงานความร้อนทีจั่นงหวั้ําในถั
งได้รับ (J)
ดพระนครศรี
อยุธยา
โดย ่ใแสงจิ
ไตแสง (J)
Qin คือ พลังงานความร้อนที่สะสมอยู
นน้ําตทีต่ไหลวน
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
ภคของคนไทย J และ Q เท่ากับ 2,474,831.03 J
จากการแทนค่าลงในสมการที่ (5) ทําให้ได้ค่า Qin เท่ากับ โ21,252,063.86
u
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบสามารถคํานวณได้
(6)(ACRE.
Renewable Energy Ltd.)
ราน ซีตพามสมการ
ีเฟรชมารท ในกรุ
งเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
นทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
η sของการทํ
= η cηานาอิ
(6)
T
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ตารางที่ 2ตารางแสดงค่าประสิทธิภาพของระบบที
ยนของอากาศแบบอิ
สระ
โดย โสภิ่มตีกตาารไหลเวี
ประพฤทธิ
พงษ
ประสิทธิภาพของแผงรับรังสี (ηกลยุ
ทธิภาพของระบบ (η S )
ประสิ
ภาพของถั
( ηT ) เขตดุสติ ประสิ
าปลีทกธิของชุ
มชนทาน้งําสามเสน
กรุงเทพมหานคร
c )ทธการตลาดค
โดย ธันย ชัยทร
0.8873
0.1164
0.1025
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
0.069

จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของแผงรับรังสีมีค่าที่ดี มีการสูญเสียพลังงานน้อยเนื่องจากการสูญเสียพลังงาน
จากลมน้อย ความเร็วลมเฉลี่ย0.0619 m/s นอกจากนี้ตัวแผงยังมีฝาครอบอีก 1 ชั้น สําหรับให้เกิดอากาศร้อนไหลเข้าสู่ระบบ
อบแห้ง ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลดการสูญเสียความร้อน เนื่องจากรังสีความร้อนจะสะท้อนผิวด้านในของฝาครอบกลับมาที่
แผงรับรังสี แต่เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นช่วงมรสุมทําให้ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ค่อนข้างต่ําอันเนื่องมาจาก
เมฆฝน ทําให้อุณหภูมิในถังน้ําไม่สูงมากนัก โดยค่าเฉลี่ยของT1 T2 T3 สูงสุด อยู่ที่ 61.71°C,55.57°C และ 55.14 °C
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนในถังค่อนข้างต่ํา จึงทําให้ค่าประสิทธิภาพทั้งหมดระบบต่ําไปด้วย
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รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
สรุปผลการวิจบทความวิ
ัย
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)

หนา

มวิชาการระดับชาติตมหาวิ
ยราชภั
ฏกลุมศรีอยุธยา ครัต
้งทีย์่ 8ผสมผสานกับระบบอบแห้งที่มีการไหลเวียน
จากผลศึกษาหาประสิทและงานประชุ
ธิภาพของระบบผลิ
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บทนํา

พลังงานเป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตของ
สิ่งต่างๆ และการใช้ชีวิตประจําวัน พลังงานจึงจําเป็นอย่างมากต่อประชากรโลกที่ย่อมสูงขึ้น เนื่องจากประชากร
บนโลกเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน เราจึงจําเป็นที่จะต้องหาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ทดแทนที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ค่าพลังงานเฉลี่ยต่อวันคือ 18.2 MJ/m2-day โดยในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อนในรูปแบบอากาศร้อน และผลิตน้ําร้อน โดยปกติก็จะเป็นระบบ
ที่แยกกันคือผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบผลิตความร้อนที่ผลิตทั้งอากาศร้อนและ
น้ําร้อน ซึ่งทั้งสองระบบต้องมีตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ (Solar Collector) ในแนวคิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของแผง
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
รับรังสีแบบแผ่นเรียบ (Flat plate collector)
ซึ่งแผงรับรังสีเมื่อได้รับพลังงานมันจะถ่ายโอนพลังงานออกมา

รายงานสืบเนื่องจาก
รําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ในรูปแบบของการนํ
า การพา
รงจากการประชุ
ังาสียวัคการประชุ
วามร้มวิอชนาการระดั
ให้จพระนางเจ
กบชาติ
ับน้วิจําาัยรํและอากาศ
ตย์
เนืการแผ่
่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
าไพพรรณี ครบ 113 ปโดยในระบบน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิ
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ใช้หลักการทางธรรมชาติที่เรียกว่า “Thermo syphon” คือ น้ําร้อนจะลอยขึ้นในขณะที่น้ําเย็นจะไหลลง น้ําเย็นใน
บสินบคแสงอาทิ
าในล็อคจาตยย์สิน(Solar
คาประเภทช็
อคโกแลต : เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนล่างของถังเก็บน้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ําจะไหลลงสู่ส่วนล่างของแผงรั
Collector)
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ตกกระทบกับแผง ตัวแผงก็จ“การพั
ะสะสมพลั
งานในรูปของพลั
งงานความร้
อน และเมื่อน้ําเย็นไหลเข้าสู่แผงจากด้านล่าง
การพัฒงนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
จึงได้รับถ่ายทอดพลัแนวทางการศึ
งงานความร้
ิสูงขึาแปรรู
้นกลายเป็
องทางการจั
ดจําหนายน้ําอพริุณกหภู
เห็4.0”
ดมนางฟ
ป นน้ําร้อน แล้วลอยตัวขึ้นไปตาม
เพืกอษาเพิ
่อนจากแผงและสะสมจนมี
ขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ท่อเข้าสู่ส่วนบนของถัของโรงเรี
งเก็บน้ํายร้นบอนานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ดังนั้นจากแนวคิดโดย
ข้างต้พศวั
น ตผู้วสุิจขัยสบาย
จึงได้ออกแบบและสร้างระบบผลิตน้ําร้อน และอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
าแปรรู
องการของผูบบระบบอบแห้
ริโภค
19เห็-ด20นางฟ
นวาคม
2560ป ตามความต
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิ
ตมสิน้ริรําําวัภัไพพรรณ
ร้นณทีอ่ ฑนพลั
งธังานแสงอาทิ
ตย์ผสมผสานกั
งในเงื่อนไขการแบบ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ไหลเวียนอากาศแบบบังคับ โดย จักรกฤษณ
วิเชียรมงคล

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ

ของธุ
วัตถุประสงค์ของงานวิ
จัยรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังก สันทัด ตน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบอบแห้งที่มีการไหลเวียน
เพื่อศึกษาประสิทโดย
ธิภาพของระบบผลิ
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
อากาศแบบบังคับ บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร

ัย บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
วิธีดําเนินการงานวิจการปรั

ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ท ทิงวงาน
าราตรีวิทย
1.ออกแบบและสร้างเครื่องผลิโดย
ตน้ถิํารอุนั่นนพลั
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานกั
ง
จังหวัดจับนระบบอบแห้
ทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.เก็บข้อมูล อุณหภูมิที่แผงน้โดย
ําร้อแสงจิ
น (Tต1ต), ไตแสง
อุณหภูมิใต้ถัง (T2), อุณสรรพสามิ
หภูมิในถั
งน้กําับอุการบริ
่น (Tโ3ภคของคนไทย
),
ตใหม
ไมพุม ตย์
อุณหภูมิอากาศ (Ta), ความเข้โดย
มรัอุงสีบลดวงอาทิ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
อัตราการไหลของน้ําในระบบ และความเร็ว่มลม
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
3.รวบรวมข้อมูลและประเมิ
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ในส่วนของพลังงานขาเข้า พลังงานขาออก
จังหวัดนสุรค่ินาทร
ผลการวิ
จ
ย
ั
และอภิ
ป
รายผล
โดยทโสภิ
ตตา ประพฤทธิ
ประสิทธิภาพแผงรับรังสี ประสิ
ธิภาพของถั
งน้ําร้พองษ
น ประสิทธิภาพของระบบ และสรุปผล
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะห
นของการลงทุ
ในจังหวัดจันทบุตรย์ี ผสมผสานกับระบบอบแห้งพลังงาน
ในการศึกษาประสิ
ทธิภทางการเงิ
าพของระบบผลิ
ตน้นทํําร้าสวนสละ
อนพลังงานแสงอาทิ
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
แสงอาทิตย์ที่มีการไหลเวียนอากาศแบบบังคับ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าประสิทธิภาพของระบบ คือ
ปริมาณดังต่อไปนี้

1. ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 1.1 เป็นรูปแสดงค่าความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่ทําการเก็บข้อมูล
ในช่วงเวลา 09:00 – 15:00 น.
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (W/m2 )

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
8.00
10.0
00
1
12.00
14.00
16.00
0
โดย บัลลังก สันทัด ช่
ชวงเวลา
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
รูปที่ 1 แสดงค่าความเข้
า
มโดย
รังสีวัแสงอาทิ
แชรพล วงศตจย์ันณทร ช่ชวงเวลาต่างๆ ที่ทําการเก็บข้อมมูล (W/m²)
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
กรณีาทิ
ศึกตษา
บริษัท่สุดXYZ
กัด 14:00–15:00น. มีค่าเท่ากับ 525.03 W/m²
จากรูรูปที่ 1 ค่าความมเข้ยานยนต
มรังสีดวงอา
ย์ม: ากที
ในช่
ใ จํวางเวลา
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
และค่าความเข้ข้มรังสีดวงอาทิตย์
ต จับกลุ่มกันอยู
อ ่ในช่วงระดับ 200-400 W//m² โดยค่าคความเข้มรังสีดวงอาทิ
ว ตย์ที่
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
กระจายอยู่ในชช่วง 200–800 W/m²
ยละ
ค
มรังสีดวงอาทิ
ว ตย์ที่ต่ํากกว่า 200 W/m
m² ร้อยละ
จังหวัดจัร้นอทบุ
ระี 89.71% ค่าความเข้
7.42 % และใในเดือนมิถุนายน 2560 เป็
ว เอี่ยวสานุทรธิักพษลของลมมรสสุม ตะวันตกเฉียยงใต้มีผลต่อคววามเข้มรังสี
วงเวลาของอิ
โดยนช่ชวนพบ
การศึกษาบทบาทผู
ในการบริ
ารจัดการเศรษฐกิ
ชุมชน อําเภอพระนครศรี
ธยา ศได้รับรังสี
ดวงอาทิตย์ในบบริเวณต่างๆ ขอองประเทศสู
งขึ้น ท้นอํางฟ้
ามีเมฆหฆปก
คลุมและมีจฝนตกมาก
ทําใให้ทั่วทัอ้งยุประเท
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ดวงอาทิตย์ล ดลงจากเดื
ด
อนพพฤษภาคม โดยยค่า ความ เข้มรั
ม ง สีด วงอาทิ ตย์
ต ทั่วประเทศกกระจายอยู่ในชช่วง 15-21
โดย แสงจิตต ไตแสง
2
MJ/m -day เมืมื่อทําการพิจารณาเป็นค่าเฉลียรายชั
ย่
่วโมงของรังสีดวงอาทิตย์์ในช่วงเวลาต่างงๆ แสดงในรูปที่ 2
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ความเข
ม ทงในกรุ
มรั
สีดงวงอ
าทิตยเฉลี
ลี่ยรายชั่วโมง…
ราน ซีพีเฟรชมาร
เทพมหานคร
52
25.03
โดย อัญชลี เยาวราช
5
509.86
489.58
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
ด

ว

ยวิ
ธ
ป
ี
ลู
ก
ข
า
วต
น
เดี่ยวและ
436.7
74
400.06
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อําเภอปราสาท
384.89
9
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

รูปที่ 2 แสดงค่าควาามเข้มรังสีดวงออาทิตย์เฉลี่ยรายยชั่วโมง (W/m²²)
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มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
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่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
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สารบัญ (ตอ)

จากรูรูปที่ 2 ค่าความเข้มรังสีเฉลีPROCEEDINGS
่ยรายชั
ย ่วโมงมากกที่สุดในช่วงเวลลา14:00-15:000น. มีค่าเท่ากับ 525.03

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
W/m² และค่บทความวิ
าความเข้
ค
มรัจงัยสีเ(ภาคบรรยาย)
ฉ เนืรายงานสื
ฉลี
่ย่อรายชั
่วโมงน้
อยที่สุดในช่จพระนางเจ
วงเเวลาารําไพพรรณี
10:00-11
มีค่าเท่ากกับ 384.89 W/
งในวโรกาสคล
ายวัน้
นพระราชสมภพสมเด็
ครบ 113:00น.
ป
หน/m²
า
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

นคา่ยในล็
คจาย สิานงๆ
คาประเภทช็อคโกแลต :
2. อุณหภูมิ แสสดงดังรูการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ปที่ 3 ซึ่งแสดงค่าของอุอุณหภูมบสิิเฉลี
ณอเวลาต่

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
60
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
50
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
Ta
a
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
40
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
เฉ
ฉลี่ย
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
30
T₁
₁
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เฉ
ฉลี่ย
20
โดย บัลลังก สันทัด
T₂₂
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
10
เฉ
ฉลี่ย
บริษัท XYZ จํากัด
0
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย ช่วงเวลาา
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัมพั
ดจันนธ์ทบุ
รี างอุณหภ
รูปที่ 3 แสสดงความสั
ระหว่
ภูมิ (T1 T2 T3 และ
แ Ta) ที่ตําแหหน่งต่างๆ กับเวลา T1 T2 T3 และ
แ Ta
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
โดยที่
ณ มิขอองอากา
ณหภู
Taจังคืหวัอ ดอุพระนครศรี
ยุธยา าศเฉลี่ย (°C)
T1 คือ อุณหภู
ณ
มิทตี่แตผงรั
รังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย (°C)
โดย แสงจิ
ไตแบสง
T2สรรพสามิ
คือ อุณหภู
ณตใหมมกิใับต้การบริ
ถังน้ําโภคของคนไทย
ร้้อนเฉลี่ย (°C)
โดย อุบมลิในถั
ไมพงุมน้ําร้อนเฉลี่ย (°C)
T3 คือ อุณหภู
ณ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มาศเฉลี
ีผลตอความต
คา ในรานคและมี
ษา
จากรูรูปที่ 3 พบว่าค่าอุณหภูมิอากา
่ยมีคอ่างการซื
เท่ากั
า ้อบสิน36.27°C
แาปลีก:คกรณี
่าอุณศึกหภู
ภูมิอากาศเฉลี่ยมากที
ม ่สุดใน
ร
า
น
ซี
พ
เ
ี
ฟรชมาร
ท
ในกรุ
ง
เทพมหานคร
ช่วงเวลา 14:000-15:00น. เท่ากับ 36.92°C
โดย อัญชลี เยาวราช
ค่าอุณหภู
ณ มิทการวิ
ี่แผงรั
บ งทสีางเศรษฐศาสตร
บรั
ดวงอาทิตย์ยเฉลี
่ยมีค่าาเท่
บ ย47.20°C
แาวตนเดีค่ย่าวและ
อุณหภูมิที่แผงรับรังสีดวงอาทิ
ด
ตย์
เคราะห
ของการทํ
นาอิากักนทรี
ดวยวิธปี ลูกขและมี
เฉลี่ยมากที่สุดในช่
ใ วงเวลา
ท่มาของกลุ
กับ 49.32°C
การทํ13:
านาอิ00-14:00น.
นทรียแบบดั้งเดิเท
มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ค่าอุณหภู
ณ มิใต้ถังน้ําร้อนเฉลี่ยมีค่าเทท่ากับ 44.99°C และมีค่าอุณหภภูมิใต้ถังน้ําร้อนนเฉลี่ยมากที่สุดในช่
ใ วงเวลา
โดย
โสภิ
ต
ตา
ประพฤทธิ
พ
งษ
14:00-15:00นน. เท่ากับ 47°C
ําสามเสน
เทพมหานคร
ค่าอุณหภู
ณ มิใกลยุ
นถัทงน้ธกําารตลาดค
ร้รอนเฉลีา่ยปลีมีกคของชุ
่าเทท่ามกัชนท
บ าน้46.66°
°C เขตดุ
และมีสติ อกรุ
ุณงหภู
ภูมิในถังน้ําร้อนเฉลี่ยมากที่สุดในช่
ใ วงเวลา
โดย ธันย ชัยทร

14:00-15:00นน. เท่ากับ 51.422°C
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งจะะเห็นได้การวิ
ว่าอุเณคราะห
หโดยมดวงรั
หภู
ิเฉลีต่ยนที่แสวัผงร
รับรังสีดวงอาทิตย์ ใต้ถังน้ําร้อน และในถังน้ําร้อน สูงขึ้นตามมช่วงเวลาที่
สดิ์มงคล
มากขึ้นเนื่องจาากแผงรับรังสีสะสมพลั
ะ
งงานจากกแสงอาทิตย์
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

3.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
T
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัต3กรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป Tank
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ระบบอบแห้
ง
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเPump
ล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ T2
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
รูปที่ 4 แผนภาพแสดงระบบ
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับA.
ปรุงDuffie
กระบวนการเพื
ลดความผิดA.พลาดในการตรวจนั
คาประเภทผลิ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (John
and ่อWilliam
Beckman) มีตบัวสินแปรที
่เกี่ยวข้อตโคมไฟ
งดังนี้ รังสีดวงอาทิตย์
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ตกกระทบแผงรับรังสี คือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่แผงได้รับ ( Pin ) เป็นไปตามสมการที่ (1)
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
(1)
in = GA
พฤติกรรมการซื้อPและการตั
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
ชวนพบ เอี่ยวสานุ
ี่ตกกระทบแผงรั
บรัรงักสีษ (W/m2)
โดยที่ G คือ รังสีดวงอาทิตย์ทโดย
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
A คือ พื้นที่ของแผงรั
รังสี อยุธยา
จังหวัดบพระนครศรี
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
อความตองการซื
พลังงานที่น้ําได้รบั ต่อหนึ่งหน่วยเวลา ( Pout ) หาได้่มีผจลต
ากสมการ
(2) ้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
(2)
Pout = ρV&c(ขTองการทํ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1 − T2า)นาอินทรียดวยวิธป
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
งหวัดสุรินทร
3
ρ คือ จัความหนาแน่
โดยที่
น
ของของเหลว
=
994
kg/m
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
-5 3
V& คือ กลยุ
อัตราการไหลของของเหลว
=า6.50
x 10เขตดุ
mสติ /sกรุงเทพมหานคร
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนท
น้ําสามเสน
โดยคธัวามร้
นย ชัยอทร
c คือ ค่าความจุ
นจําเพาะของของเหลว= 4.187 kJ/g - K

T1

เคราะห
างการเงิ
T1 คือ การวิ
อุณหภู
มิที่แทผงรั
บรังนสีของการลงทุ
(°C) นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
T2 คือ อุณหภูมิใต้ถัง (°C)

ประสิทธิภาพของแผงรับรังสี (η c ) หาได้จากสมการ (3)
η

=

c

โดยค่าคงที่ของปริมาณที่เกี่ยวข้องแสดงในตารางที่ 1
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P out
P in

(3)
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ตารางที่ 1 ค่าคงที่ของปริมาณที่เกี่ยวข้
อง

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ถัง ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป พื้นที่แผงรับรังสี
าตรถั
เนื่องในวโรกาสคล
บทความวิจปริ
ัย ม(ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
(L)
(m2)
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
50
2.044
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด

หนา

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ษาเพิ
องทางการจั
ดจําหน
ดได้นางฟ
่ (1)่อนประเทศไทย
และ
(2)ายน้ําพริ
ทํากให้
ใเห็4.0”
พลัาแปรรู
งงานปต่อหน่วยเวลาใในด้านขาเข้าเฉฉลี่ยจากทุก
จากกการแทนค่าในส
เพืกสมการที
่อขั่มบชเคลื
ของโรงเรี
งน้ํารอน่แตํผงได
าบลโป
รอน จังหวัดJ/s
จันทบุ
รี
ช่วงเวลา (พลังงานต่
อหนึย่งนบหน่านโป
ด้รงับน้ํา(รPอนin อํ))าเภอโป
เท่ท่ากังบน้ํา951.84
และพลั
งงาานต่อหน่วยเวลาในด้านขา
วยเวลาที
โดย พศวัต สุขสบาย
ออกเฉลี่ยจากททุกแนวทางในการพั
ช่วงเวลา (พลลัฒงนาผลิ
งานทีต่นภัณ้ําได้
รับต่อหนึ
่งหน่ปวตามความต
ยเวลา ( Pองการของผู
เ าบกัริบโภค599.03 J/s และอีกปริ
ป มาณที่มี
out )) เท่
าแปรรู
วันที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560
ผลกับประสิทธิภาพของแผงรั
บายงของโรงเรี
บรั
สีมคสิรือิรําไพพรรณ
การสู
เสียมความร้
น อํ่อา36)งจากลม
พระเกี
ยรติอ
ฯ (อาคาร
(นเนื
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ยนวัสูอาคารเฉลิ
ดญมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังความเร็
หวัดจันทบุวลมจึ
รี งเเป็นปริมาณที่ต้องคํานึงถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ดังที่ McAdam
m (1945)โดย(Joh
A. Duffie
a William A. Beckman) ได้เสนอสมการสัมประสิทธิ์การพาความ
and
า
จักnรกฤษณ
วิเชียรมงคล
ร้อนซึ่งรวมถึงการแผ่
ก กรอบแนวคิ
รังสีไว้ดใการสื
นสสมการด้
วย อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
่อสารแบบปากต
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
(4)
h = 5 .7 + 3 .8 v
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์การพพาความร้อนขึนอยู
น้ ่กับความเร็วลม
ว (v )
จากสมการแสดดงให้
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
4. ความเร็ยานยนต
วลม กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
จากกาารเก็บข้อโดย
มูลขอ
วลมเฉ
ว
งแสดงในรูปที่4.1 ค่าาความเร็วลมทีผ่่ผานแผงรับ
ถิรองความเร็
นันท ทิวาราตรี
วิทฉลี
ย ่ยในแต่ละช่วงเวลาดั
รังสีมีค่าปาานกลาง
เนื
อ
่
งจา
ากอาศั
ย
ลมจาก
กพั
ด
ลมที
ม
่
ก
ี
ารไห
หลผ่
า
นช่
งกลางของตู
ญ ยความ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตอนงตรง
กกของธุ
รกิจชุมชน ้อบแแห้ง ซึ่งมีการสูญเสี
หวัดจังนไปบา
ทบุรี างส่ ว น
ร้อนให้กับ ตู้อจังบแห้
แ ละทํา ให้การสูญเสียความร้อนน้อยถ่ายโอนนพลังงานได้มากจึ
า ง ทํา ให้
โดย อชวนพบ
ประสิทธิภาพของแผงค่
า
น างสูเอีง่ยวสานุรักษ
นข้
การศึกษาบทบาทผูรูนป
ําในการบริ
หารจั
จมเฉลี
ชุมชน ่ยอํรายชั
าเภอพระนครศรี
อยุธยา
งค่ดาการเศรษฐกิ
ความเร็วลม
ที่ 5 แสด
่วโมมง (m/s)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
ความเร็ร็วลมเฉลีย
่ (m/s)
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
4
4.24
4..22
โดย อุบล ไมพุม
4
4.18
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานค4.1
าปลี13
ก: กรณีศึกษา
12
4.1
1
4.11
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ทธิาภปลีาพของการ
และใในการหาประสิ
รเปลี
นรูปพลั
งงานจากพลั
ง สติ กรุงเทพมหานคร
งงาานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานควาามร้อนยังมี
กลยุทธการตลาดค
กของชุมชนท
าน้ํา่ยสามเสน
เขตดุ
ชัยทร
ขั้นตอนต่อจากกแผงรับรัโดย
งสีคธัือนยการแลกเปลี
่ยนความร้อนในถถัง จากน้ําร้อนที่ไหลในวงจรขของแผงรับรังสีกักบน้ําในถัง

การพิจารณาระะบบแลกเปลี
น นของการลงทุ
นความร้
อนในถัง หาได้
จากสมก
การงหวั(5)ดจันโดยพิ
บของความร้อนสะสม
น
การวิเคราะห่ยทางการเงิ
นทําสวนสละ
ในจั
ทบุรี จารณาในรูปแบบ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
Q
m T cΔ T
ηT = u =
Q in
m& c c Δ T (3600

โดยที่

(5)

)

Qu คือ พลั
พ งงานความร้้อนที่น้ําในถังได้ด้รับ (J)
Qin คือ พลังงานความร้ร้อนที่สะสมอยู่ในน้ําที่ไหลวน (JJ)

จากกการแทนค่าลงใในสมการที่ (5)) ทําให้ได้ค่า Qin เท่ากับ 122,939,063.43
2,437,671.4 J
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J

และ Qu เท่ากับ
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ประสิทธิภาพของระบบสามารถคํานวณได้รายงานสื
ตามสมการ
(6)
(ACRE.
Renewable
Energy
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดั
บชาติวิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11 Ltd.)
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
η s = η cη T
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

(6) หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

ηc คือ ประสิ
าพของแผงรั
บรัจํงาสีกัด
กรณีทศธิึกภษา
บริษัท NN&KY
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ηT คือ ประสิทธิภาพของของถังเก็บน้ําร้อน
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อ้งขัระบบ
่อนประเทศไทย
ηS คือ ประสิของโรงเรี
ทธิภาพรวมทั
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภั่มนณีกที่ ฑารไหลเวี
19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผู
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าประสิทธิภาพของระบบที
ยาแปรรู
นของอากาศแบบบั
งคับ บริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดยทธิจักภรกฤษณ
วิเชียรมงคล
ประสิทธิภาพของแผงรับ
ประสิ
าพของของถั
งเก็บน้ําอุ่น
ประสิทธิภาพรวมทั้งระบบ
กรอบแนวคิ
ด
การสื
อ
่
สารแบบปากต
อ
ปากอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส
(eWOM)
กับผลประกอบการ
รังสี (η c )
(η S )
(η T )
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก0.1883
สันทัด
0.6367
0.1199
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
วัชรพล วงศจบันรัทร
จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิโดย
ภาพของแผงรั
งสีมีค่าน้อย มีการสูญเสียพลังงานความร้อนให้กับตู้อบแห้ง
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ไปบางส่วน แต่การสูญเสียพลังงานจากลมมี
น้อย ความเร็วลมเฉลี่ย 4.18 m/s นอกจากนี้ตัวแผงยังมีฝาครอบอีก 1
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ชั้น สําหรับให้เกิดอากาศร้อนไหลเข้าสู่รโดย
ะบบอบแห้
ก็เป็นวส่ิทวยนหนึ่งของการลดการสูญเสียความร้อน เนื่องจากรังสี
ถิรนันท ทิงวาราตรี
ความร้อนจะสะท้อนผิวด้านในของฝาครอบกลั
บมาที่แดผงรั
บรังสีซื้อแต่
อนมิรถกิุนจชุายน
พฤติกรรมการซื้อและการตั
สินใจของผู
ที่มเีตนือ่อผลิงจากในช่
ตภัณฑจากตวงเดื
นกกของธุ
มชน 2560 เป็น
ดจัคนวามเข้
ทบุรี มรังสีดวงอาทิตย์ค่อนข้างต่ําอันเนื่องมาจากเมฆฝน ทําให้อุณหภูมิใน
ช่วงเวลาของอิทธิพลของลมมรสุมจัทํงหวัาให้
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ถังน้ําไม่สูงมากนัก โดยค่าเฉลี่ยของ T1, T2 T3 สูงสุดอยู่ที่ 49.32°C, 47°C และ 51.42°C ประสิทธิภาพในการ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
แลกเปลี่ยนความร้อนในถังค่อนข้จัางงต่
จึงทําให้คอ่ายุประสิ
หวัําดพระนครศรี
ธยา ทธิภาพทั้งหมดของระบบต่ําไปด้วย
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรุปผลการวิจัย
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
อุบล ไมพุม
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้โดย
จ ากการทดลอง
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบผลิ ต น้ํ า อุ่ น พลั ง งาน
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
องการซื้อสินคงาคัในร
าปลีทกํา:การทดลองในช่
กรณีศึกษา
นอากาศแบบบั
บ าซึนค่งได้
วงเดือน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานกับระบบอบแห้งที่มีการไหลเวีอยความต
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลา 09:00 –โดย15:00
น. โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประสิทธิภาพของระบบ คือ
อัญชลี เยาวราช 2
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย มีการวิ
ค่าเท่
ากับท458.06
W/mของการทํ
และอุ
สี ใต้ถัง ในถังน้ํา และ
เคราะห
างเศรษฐศาสตร
านาอิณนหภู
ทรียมดวิเฉลี
ยวิธ่ยปี ทีลูก่แขผงรั
าวตนบเดีรั่ยงวและ
อุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 47.20°C 44.99°C
36.27°C
ตามลําดับ และค่
าประสิอํทาเภอปราสาท
ธิภาพของทั้งระบบใน
การทํานาอิ46.66°C
นทรียแบบดั้งและ
เดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ภาพรวมเท่ากับ 0.1199 ทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานในระบบน้อย เนื่องจากลมจากพัดลมช่วยลดการสูญเสีย
โดย โสภิ่ชต่ตา
ประพฤทธิญ
พงษ
พลังงานความร้อน และตัวแผงจะมีฝาครอบที
วยลดการสู
เสียความร้อนจากลม ซึ่งในการทดลองนี้มีลมน้อย จึง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สูญเสียพลังงานความร้อนได้น้อยและเป็โดย
นไปตามสมการการสู
ญเสียพลังงานความร้อน ส่งผลทําให้ค่าประสิทธิภาพ
ธันย ชัยทร

ลดลง

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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PROCEEDINGS

การใช้ใบกระถินป่รายงานสื
นแห้บเนืง่องจาก
ทดแทนโปรตี
นจากรํ
าละเอี
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11ยดในปลาตะเพียนขาว
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จ
พระนางเจ
า
รํ
า
ไพพรรณี
ครบ
113 ป
บทความวิจัยDried
(ภาคบรรยาย)
หนา for
Use of Ground
Lead
Tree
Leaveto
Rice Bran in Diets
และงานประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏกลุมศรีReplace
อยุธยา ครั้งที่ 8
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
Silver Barb; Barbonymusgonionotus
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ขวั“การพั
ญการพั
ฤทัย อรรถวิ
ล, เจนจิจรัยาและนวั
ชุมสิริ, สราวุ
ธ แสงสว่างโชติ
ฒนางานวิ
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
มหาวิ
รําไพพรรณี
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหน
ายน้ําทพริยาลั
กเห็ย4.0”
ดราชภั
นางฟาฏแปรรู
ป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
บทคัดย่อ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
การศึกษาการใช้ใบกระถิโดยนป่จันกรกฤษณ
แห้มหาวิ
งทดแทนโปรตี
วิเชียรมงคล นจากรําละเอียดในอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวอายุ 30 วันโดยใช้
ดการสื
อปากอิเล็ากงกั
ทรอนิ
กับผลประกอบการ
อาหารทดลอง 5 สูตร ซึ่งมีกรอบแนวคิ
การใช้กระถิ
นป่่อนสารแบบปากต
แห้งปริมาณแตกต่
น คืกอส (eWOM)
0 (Control),
10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์แต่ละ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยให้อาหารปลาตะเพียนขาว 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว
โดย บัลลังก สันทัด
ทําการทดลอง 45 วัน เมื่อสิการปรั
้นสุดบการทดลอง
พบว่างโดยใช
การใช้TSP
ใบกระถิ
นป่นแห้มาประยุ
งทดแทนโปรตี
ปรุงเสนทางการขนส
และ VRPTW
กตใช กรณีศนึกจากรํ
ษา าละเอียดในปลาตะเพียนขาว
มีผลต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะกลุ
บริษัท XYZ จํากั่มดปลาตะเพียนขาวที่ได้รับอาหารในชุดการทดลองที่ใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรํา
โดย วัญชเติ
รพล
วงศงจทีัน่สทรุด ส่งผลให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
ละเอียดในระดับ 30% มีอัตราการเจริ
บโตสู
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
คําสําคัญ: ใบกระถิน, รําละเอียด, ปลาตะเพียน ่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย Abstract
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
ชวนพบ เอี่ยวสานุ
ษ bran protein with ground dried lead tree leaves meal
The experiment on โดย
replacement
ofรักrice
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ดการเศรษฐกิจชุมlevel
ชน อําเภอพระนครศรี
ยุธยา 30 and 40 percent. The
protein in diet for 30 days old Barbonymusgonionotusat
of 0, 10, อ20,
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
experiment was conducted โดย
following
Completely Randomized Design (CRD) with 5 treatments in each
แสงจิตต ไตแสง
treatment consisted ofสรรพสามิ
3 replicates.
Theโภคของคนไทย
fish were fed with 10 percentage of body weight for 45 days.
ตใหมกับการบริ
Replacement with ground dried
โดย อุบlead
ล ไมพุมtree leaves meal protein in diet showed significantly differences
(p≤0.05) on growth rate.การสืAt่อสารทางการตลาดที
the level of 30
percent
ground
dried
treeศึกleaves
meal protein showed
่มีผลต
อความตอof
งการซื
้อสินคา ในร
านคาlead
ปลีก: กรณี
ษา
the highest growth rate.ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ชลี เยาวราช
Keywords: lead tree leaves, โดย
riceอัญbran,
Barbonymusgonionotus
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
บทนํา
โดย ําโสภิ
ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาน้
จืดตทีตา่มีคประพฤทธิ
วามสําคัพญงษทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยนิยมบริโภคโดยสามารถนํามา
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ประกอบอาหารได้ในหลายรูปแบบเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยทั่วไปการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
โดย ธันย ชัยทร

สามารถเลี้ยงได้หลายลักษณะเช่นการเลี้ยงในบ่อดินการเลี้ยงในนาข้าวการเลี้ยงในกระชังและการเลี้ยงในบ่อคอนกรีตเป็นต้น
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
จัดเป็นปลาที่กินอาหารง่ายเนื่องจากเป็
นปลากินพืช (Herbivorous fish) แต่ในการเลี้ยงในระบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
system) และการเลี้ยงแบบพัฒนา (Intensive system) จะนิยมใช้อาหารสําเร็จรูป (Complete feed) ในการเลี้ยงเนื่องจาก
มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนสะดวกในการใช้และเก็บรักษาสามารถหาซื้อได้ง่ายแต่อาหารสําเร็จรูปมีราคาค่อนข้าง
แพงและในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําค่าใช้จ่ายด้านอาหารจัดเป็นต้นทุนหลักโดยมีสัดส่วนประมาณ 50-80 เปอร์เซ็นต์ (เวียง,
2543) ดังนั้นจึงทําให้มีผู้สนใจมาศึกษาหาวัตถุดิบในท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่ายและราคาถูกมาใช้ทดแทนในสูตรอาหาร
สําเร็จรูปเพื่อเป็นการลดต้นทุนเช่นการใช้เปลือกทุเรียนเปลือกกล้วยไข่และมันสําปะหลังทดแทนปลายข้าวการใช้กากมะพร้าว
และใบกระถินเป็นอาหารเสริมโปรตีนเป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

เนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งทีย่ 11
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติเนืรายงานสื
บ่องในวโรกาสคล
โต บและอั
ตการประชุ
ราการรอดตายของปลาตะเพี
นขาว ที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
ผสมกากถั่วเหลืองและใบกระถินป่น
2. เพื่อให้ทราบสัดส่วนที่เหมาะสมของกากถั
่วเหลืองและใบกระถิ
นป่อคจ
นในส่
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็
าย สิวนนผสมของอาหารเลี
คาประเภทช็อคโกแลต ้ย: งปลาตะเพียนขาว

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
วิธีการดําเนินงานวิจัย
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
ของโรงเรี(Complete
ยนบานโปงน้ํารอRandomize
น ตําบลโปงน้ํารอDesign,
น อําเภอโปCRD)
งน้ํารอนโดยแบ่
จังหวัดจังนออกเป็
ทบุรี น 5 ชุดการทดลอง
โดย พศวั
สบาย ตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรํา
ตามปริมาณใบกระถินป่นแห้งที่ใช้ทดแทนรําละเอี
ยดทีต ่ผสุขสมในสู
นาผลิ
ตวัภัดนณทีการทดลองมี
าแปรรู
อ้ยงการของผู
บริโภค
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560
ละเอียด 0 (Control), 10, 20, 30 แนวทางในการพั
และ 40 % ฒแต่
ลมสิะชุ
3 ยซ้ปรติําตามความต
ทํ( าการเลี
งปลาตะเพี
ยนขาวที่มีอายุประมาณ
ริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏรําน
ไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
30 วันในตู้กระจกที่ขนาด 46 x 137 x 53 เซนติ
ความหนาแน่
โดย เจัมตร
กรกฤษณ
วิเชียรมงคล 20 ตัว/ตู้ ให้อากาศตลอดเวลาในระหว่างการทดลอง
อาหารที่ใช้ในการทดลองเป็กรอบแนวคิ
นอาหารที
่เตรี่อยสารแบบปากต
มขึ้นเองโดยดั
ดแปลงจากสู
รอาหารเลี
้ยงปลาตะเพียนขาวของกรม
ดการสื
อปากอิ
เล็กทรอนิกส ต(eWOM)
กับผลประกอบการ
รกิจคาปลีกประเภทบริ
ประมง มีโปรตีนประมาณ 26 เปอร์เซ็นของธุ
ต์ ประกอบด้
วยวัตถุดิบการโรงแรมในประเทศไทย
คือปลาป่นกากถั่วเหลืองปลายข้าวรําละเอียดสารเหนียววิตามิน
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
แร่ธาตุรวม และใบกระถินป่นให้อาหาร 10 % ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ชั่งน้ําหนักวัดความยาวปลาทุก 15 วัน บริมีกษารตรวจสอบคุ
ัท XYZ จํากัด ณภาพน้ําโดยตลอดการทดลอง
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั
บ
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ผลการทดลอง
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
จากการศึกษาการใช้ใบกระถินป่นโดยแห้ถิงรทดแทนรํ
าละเอี
นันท ทิวาราตรี
วิทยยดในสู ตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพี ยนขาวโดยเปรียบเที ยบ
สัดส่วนที่แตกต่างกัน 5 ระดับคือ 0, 10,พฤติ20,
30 และ
40 เปอร์
นต์เป็ซนื้อระยะเวลา
นโดยปลาตะเพี
นขาวที่นํามาทดลอง
กรรมการซื
้อและการตั
ดสินเซ็ใจของผู
ที่มีตอผลิตภัณ45
ฑจวัากต
นกกของธุรกิจชุมยชน
หวัดจันทบุรี
มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 3.363±0.82 กรัจัมงและความยาวเฉลี
่ยเริ่มต้นเท่ากับ 6.333±0.33 เซนติเมตรปรากฏผลการทดลองดังนี้
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สง
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัมต่โดย
อตัแสงจิ
วต่อวัตนต )ไตแของปลาตะเพี
ยนขาวที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีการใช้ใบกระถินป่น
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
แห้งทดแทนรําละเอียดที่ระดับ 0 (0 : 100), 10 (10 : 90), 20 (20 : 80), 30 (30 : 70) และ 40 (40 : 60) เปอร์เซ็นต์มีค่า
โดย อุบล ไมพ0.286±0.016
ุม
เท่ากับ 0.260±0.027, 0.242±0.349, 0.219±0.023,
และ 0.263±0.033กรัมต่อตัวต่อวันตามลําดับโดยปลา
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
้อสินบค30เปอร์
า ในรานคเซ็าปลี
ศึกษา ญเติบโตเฉลี่ยดี
ตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอีอยงการซื
ดที่ระดั
นต์กม: ีอกรณี
ัตราการเจริ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ที่สุดรองลงมาได้แก่ปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้โดย
วยสูอัญตรอาหารที
ชลี เยาวราช่ใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดที่ระดับ40, 0 และ10
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับส่วนปลาตะเพียการวิ
นขาวที
่เลีท้ยางเศรษฐศาสตร
งด้วยสูตรอาหารที
ใบกระถิ
าละเอียดที่ระดับ 20
เคราะห
ของการทํ่ใช้านาอิ
นทรียดนวป่
ยวินธปีแห้
ลูกงขทดแทนรํ
าวตนเดี่ยวและ
านาอิ
ทรี่อยแนํบบดั
ม ของกลุมญเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ ยอํนขาวที
าเภอปราสาท
เปอร์เซ็นต์มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยการทํ
น้อยที
่สุดนเมื
าอัต้งเดิราการเจริ
เติบโตเฉลี่ยของปลาตะเพี
่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ที่มีการใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดที่ระดับแตกต่างกันดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) (ภาพที่ 1)
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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สารบัญ (ตอ)

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย(กรัม/ตัว/วัน)

PROCEEDINGS

0.35
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
0.3
0.286±0.016
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
0.260±0.027
0.25
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY
จํากัด
“การพั
การพั0.242±0.349
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
0.219±0.023
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
0.2
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย

หนา
0.263±0.033

น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย (กรัม)

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
0.1
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
0.05
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
0
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริ
ษัทบXYZ
ระดั
0%จํากัด ระดับ 10%
ระดับ 20%
ระดับ 30%
ระดับ 40%
โดย วัชรพล วงศจันทร
บของใบกระถิ
นป่นดพลาดในการตรวจนั
แห้งทดแทนรําละเอี
(เปอร์เซ็ตนโคมไฟ
ต์)
การปรับปรุงระดั
กระบวนการเพื
่อลดความผิ
บสินคยาดประเภทผลิ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติ
กรรมการซื
้อและการตั
ซื้อที่มีตอผลิยนขาวที
ตภัณฑจากต
กกของธุ
รกิจชุมชน
ภาพที่ 1 อัตราการเจริญเติ
บโตเฉลี
่ย (กรั
ม/ตัว/วัดสินน)ใจของผู
ของปลาตะเพี
่เลี้ยนงด้
วยใบกระถิ
นป่นแห้งทดแทนรายละเอียด
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
16.5
16.180±0.775
โดย อุบล ไมพุม
16
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 15.605±0.926
15.5 15.307±1.239
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
15 การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
14.637±1.570
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
14.5
จังหวัดสุรินทร
14
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ 13.767±1.052
13.5
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

0.15

13
12.5

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ระดับ 0%

ระดับ 10%

ระดับ 20%

ระดับ 30%

ระดับของใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียด (เปอร์เซ็นต์)
ภาพที่ 2 น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียด
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ระดับ 40%

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

ความยาวเพิ่มเฉลี่ย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

อัตราการเปลีย่ นอาหารเป็นเนื้อ

ความยาวเพิ่มเฉลี่ย (เซนติเมตร)

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
11.6
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
11.5
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้11.466±0.625
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
11.4
โดย พศวัต สุขสบาย
11.3
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
11.2
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง 11.156±0.467
จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
11.1
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
11 11.013±0.661ของธุ10.956±0.636
รกิจคาปลีกประเภทบริ10.956±0.486
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
10.9
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
10.8
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
10.7
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ระดับ 0% ยานยนต
ระดับกรณี10%
บ 20%
ระดับ 30%
ระดับ 40%
ศึกษา : บริษระดั
ัท XYZ
จํากัด
โดย ถิรนันนป่ทนทิแห้
วาราตรี
วิทย าละเอียด (เปอร์เซ็นต์)
ระดับของใบกระถิ
งทดแทนรํ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ภาพที่ 3 ความยาวเพิ่มเฉลี่ยของปลาตะเพี
ยนขาวที
่เลี้ยงด้วยใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียด
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เฉลีโดย
่ย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
1.4
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสิ1.361±0.089
นคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
1.35
โดย อัญชลี เยาวราช
1.313±0.111
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1.3
1.288±0.123 การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
1.25
1.232±0.155
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1.2
โดย ธันย ชัยทร

1.159±0.084

1.15

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

1.1
1.05
ระดับ 0%

ระดับ 10%
ระดับ 20%
ระดับ 30%
ระดับของใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียด (เปอร์เซ็นต์)

ระดับ 40%

ภาพที่ 4 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เฉลี่ยของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียด
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

อัตราการรอดตาย รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
าไพพรรณี
ครบ 113 ป นป่นแห้งทดแทนรําละเอียหน
บทความวิ(เปอร์
จัย (ภาคบรรยาย)
อัตราการรอดตาย
เและงานประชุ
ซ็เนืน่องในวโรกาสคล
ต์) ของปลาตะเพี
ยนขาวที
่เลี้ยารํงด้
วยใบกระถิ
ดทีา่ระดับแตกต่าง
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
กัน 5 ระดับ เป็นระยะเวลา 45 วัน ผลการทดลองพบว่าปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดที่
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ระดับมีอัตราการรอดตาย 100
เซ็ษนัทต์ NN&KY จํากัด
กรณีศเปอร์
ึกษา บริ

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
คุณภาพน้ําตลอดการทดลอง
ของโรงเรียนบ45
านโปวังนน้ได้
ํารอทนําการเก็
ตําบลโปบงน้ข้ําอรอมูนลอํวิาเคราะห์
เภอโปงน้คํารุณอนภาพน้
จังหวัดําจันข้ทบุ
จากการทดลองระยะเวลา
อมูรลี ที่ได้ คือ อุณหภูมิน้ําช่วง 27-29
โดย พศวัต สุขสบาย
องศาเซลเซียส ค่าความเป็นแนวทางในการพั
กรดเป็นด่างฒ(pH)
่ในช่วงธั7.5-8.7
ปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) อยู่ในช่วง 0.5-0.25 มิลลิกรัม
นาผลิตอยู
าแปรรู
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
นวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรวําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
ต่อลิตร และปริมาณไนไตรท์เพื่อ(NO
อยู
นช่
ง 0.1
าหรับมพระเกี
มยรติาณออกซิ
เจนละลาย
Oxygen, DO) ไม่ได้ทํา
การจั2ด--N)
จําณหนหอประชุ
าย ่ใของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดสํมาบไผ
ตํปริ
าบลมาบไพ
เภอขลุ
ง จังหวัดจั(Dissolved
นทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
การวัดเนื่องจากมีการให้อากาศจากเครื่องเป่าอากาศ (Blower) ผ่านหัวทรายตลอดเวลาการทดลองค่าคุณภาพน้ําที่วัดได้
กรอบแนวคิ
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาตะเพี
ยนขาว
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
ปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํากัด นป่นแห้งทดแทนรําละเอียดในสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวที่แตกต่างกัน 5
จากผลการทดลองการใช้ใบกระถิ
โดย วัชรพล วงศจันทร
ระดับเป็นระยะเวลา 45 วันการปรั
โดยปลาตะเพี
ยนขาวที่อลดความผิ
่ใช้ในการทดลองมี
น้ําหนักบเฉลี
่มต้นเท่าตกัโคมไฟ
บ 3.363±0.816 กรัมและความ
บปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
สินค่ยาเริประเภทผลิ
ยาวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 6.333±0.329
มตร
พบว่จําากัปลาตะเพี
ยนขาวมีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยความยาว
ยานยนต กรณีศเซนติ
ึกษา : เบริ
ษัท XYZ
ด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
เพิ่มเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เฉลี่ยอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กรรมการซื
และการตั
ซื้อที่มีตอผลิตท
ภัณี่สฑุดจเกืากต
นกกของธุ
รกิจชุมชน
(P>0.05) โดยการทดแทนทีพฤติ
่ระดั
บ 30 ้อเปอร์
เซ็นดต์สินให้ใจของผู
ผลการทดลองดี
อบทุ
กด้านโดยในธรรมชาติ
ปลาตะเพียนขาวเป็น
จังหวัดจันทบุรี
ปลากินพืชซึ่งจะย่อยอาหารในลําไส้
จึงมีส่วนของลําไส้ยาวมากที่สุด (วีรพงศ์, 2536) จึงทําให้ปลาตะเพียนขาวสามารถกิน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
อาหารที่มีการผสมใบกระถิการศึ
นป่กนษาบทบาทผู
แห้งทดแทนรํ
าละเอี
ยดได้
ดี ใบกระถิ
นป่อํนาแห้
งมีคุณค่าอทางโปรตี
เปอร์เซ็นต์
นําในการบริ
หารจั
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน
เภอพระนครศรี
ยุธยา น 22.19
อยุธยา นเพียง 13.07 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาวด้วยอาหาร
เมื่อเปรียบเทียบกับรําละเอีจัยงดหวัทีด่พระนครศรี
มีคุณค่าทางโปรตี
โดย แสงจิตต ไตแสง
ทั้ง 5 ชุดการทดลอง พบว่ามีอัตราการรอดตายของปลาตะเพี
ยนขาวในระหว่างการทดลอง 100 เปอร์เซ็นต์
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
นอกจากนี้เรื่องต้นทุนค่าอาหารในแต่ละสูตรพบว่าการใช้ใบกระถินป่นแห้งมาเป็นวัตถุดิบทดแทนรําละเอียดที่เลี้ยง
อุบล ไมพุม
ปลาตะเพียนขาวสามารถลดต้นทุนโดย
ในการผลิ
ตอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะใบกระถินสามารถพบและหาได้ทั่วไปตามท้องถิ่นใกล้
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
บ้าน
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เอกสารอ้างอิง
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จรัญ จันทลักขณา. (2540).จังหวัสถิดสุตริวินิธทรีวิเคราะห์ และการวางแผนงานวิจัย. บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ จํากัด.
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กรุงเทพฯ.
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
เปลือกกล้วยแห้งบดละเอียดทดแทนปลายข้าวเป็นส่วนผสมของอาหารเม็ด
เจษฎา อิสเหาะ. (2541). การทดลองการใช้
โดย ธันย ชัยทร

ในการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลาแรด. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา.
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
พระนครศรีอยุธยา. โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ประวิทย์ สรนีรนาถ. (2531). การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทั่วไป. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กรุงเทพฯ.
ภุชงค์ วงศ์เนียม. (2552). การใช้เปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนบดแห้งทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียน
ขาว. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. จันทบุรี.
ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ. (2528). คุณสมบัติของน้ําและวิธีการวิเคราะห์สําหรับการวิจัยทางการประมง.
สถานีวิจัยประมงน้ําจืด, กรมประมง.
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย. (2536). อาหารปลา. สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ.
วุฒิพร พรหมขุนทอง กิจการ ศุภมาตย์ และดวงรัตน์ เทศประสิทธิ์. (2528). การใช้สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด
และผักตบชวาผสมในอาหารเพื่อใช้อนุบาลลูกปลาตะเพียนขาวPuntiusgonionotus(Bleeker).
รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา.
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สารบัญ (ตอ)

เวียง เชื้อโพธิหัก. (2545). โภชนศาสตร์สัตว์น้ําและการให้อPROCEEDINGS
าหารสัตว์น้ํา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ศักดิ์ชัย ชูโชติ. (2530). การเลี
้ยงปลาน้จําัยจืด(ภาคบรรยาย)
. เนืภาควิ
ชาเทคโนโลยี
การผลิจพระนางเจ
ตสัตว์ารําสถาบั
พระจอมเกล้า เจ้าคุณหนา
่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
ไพพรรณี น
ครบเทคโนโลยี
113 ป
บทความวิ
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
ทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคงาเทพฯ.
ในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ศักดิ์ชัย ชูโชติ. (2536). การเลี้ยงปลาน้
ําจืด.โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,บกรุ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ศุภสิทธิ์ ศิลปะสิทธิ์. (2544). การใช้ผักตบชวาทดแทนโปรตี
นในอาหารเลี
้ยงปลาแรด.
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบั
ณ
ฑิ
ต
.
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหิ
ด
ล.
กรุ
ง
เทพฯ.
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
สถาบันการวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืของโรงเรี
ด. (2536).
การพั
ฒ
นาการเพาะเลี
ย
้
งปลาน้
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงําน้จืําดรอ. น จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
กรมประมง.กรุงเทพฯ.
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
ณที่ ฑฟ19เแอนด์
ห็-ด20นางฟ
องการของผู
ธันวาคม
2560ป ตามความต
สมควร ดีรัศมี. (2542). การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ.บริ
ษัทตวัภันเลิ
ลาิพแปรรู
เพรส
จํ(ากัด.36)กรุ
งเทพฯ. บริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทยาลัยทราชภั
จังหวัดจันทบุรี
สันต์ นาตะสุวรรณ. (2548). คู่มือปลาน้ําจืดโดย
.โรงพิ
มพ์มหาวิ
เทพพิ
ษ์ฏ.รําไพพรรณี
กรุงเทพฯ.
จักรกฤษณ
วิเชียักรมงคล
สุขฤดี ดีบุกคํา. (2548). ผลของการเสริ
มผลใบบั
วบกในอาหารลู
ปลาดุ
บิ๊กอุกยส. (eWOM)
รายงานการวิ
จัย.
กรอบแนวคิ
ดการสื
่อสารแบบปากตอกปากอิ
เล็กกทรอนิ
กับผลประกอบการ
กิจคาปลีรกี. ประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุของธุ
รี. รเพชรบุ
สุภาพร สุกสีเหลือง. 2538. การเพาะเลี้ยงสัโดย
ตว์บันล้ําลั. งกบริสันษทััทด พิมพ์ดี จํากัด. กรุงเทพฯ.
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
สุอินทร์ ฤทธิ์จรุง และวัฒนะ ลีลาภัทร.บริ(ม.ป.ป.)
การเลี้ยงลูกปลาไนขนาดเล็กให้เป็นลูกปลาไนขนาดใหญ่โดยให้อาหาร
ษัท XYZ จํากัด
ด้วยไรแดงและไข่น้ํา. รายงานการวิ
. สถานี
โดย วัจชัยรพล
วงศจปันระมงจั
ทร งหวัดสุรินทร์. สุรินทร์.
อนุรักษ์ เขียวขจรเขต, อมรรัตน์ วันอังการปรั
คาร, บกุปรุ
ลยาภั
สร์ วุฒิจารี่อลดความผิ
, ณัฐมนตรี
คงกระพันธ์ และ
พงศ์ วงศ์ตใโคมไฟ
หญ่. (2555).
งกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคณัาฐประเภทผลิ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
การใช้ประโยชน์จากแหนแดงอบแห้งในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พิษณุโลก.
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
อรุณี สมมณี และ จิตรีบุล พุ่มศิริ. (ม.ป.ป.)
จังหวัดจันการใช้
ทบุรี กากถั่วเหลืองและแหนเป็ดเป็นอาหารสมทบในการเลี้ยงปลานิลใน
กระชัง. รายงานการวิจัย. มหาวิโดย
ทยาลั
ยศิลปากร.
ชวนพบ
เอี่ยวสานุนครปฐม.
รักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจัดการเศรษฐกิ
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา . กรุงเทพฯ.
อุทัยรัตน์ ณ นคร. (2531). การเพาะขยายพันธุ์ปลา. ภาควิชาเพาะเลี
้ยงสัตว์นจชุ้ํามชน
มหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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การพัฒนาการ์ตูนPROCEEDINGS
แอนิเมชัน เรื่อง

ยุงลายพาหะนําโรค
บทความวิจAัย Development
(ภาคบรรยาย)
of Cartoon Animation on
“Aedes: The carrier
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็of
อคจาDengue
ย สินคาประเภทช็fever”
อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY
จํ
า
กั
ด
วงษ์จใหญ่
, กัญชกาจ
อบอุ่น
“การพั
การพักมลมาศ
ฒนางานวิ
ัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
องการของผูบริโภค
ธับทคั
นวาคม
2560
ดย่ยปรติอตามความต
มสิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การวิจัยครั้งนี้มกรอบแนวคิ
ีวัตถุประสงค์
่อ 1) พัฒนาการ์
แอนิกเมชั
น เรื่องกัยุบงผลประกอบการ
ลายพาหะนําโรค 2) ประเมินคุณภาพ
ดการสืเพื่อสารแบบปากต
อปากอิเตล็ูนกทรอนิ
ส (eWOM)
รกิจคาปลีกประเภทบริ
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุของธุ
งลายพาหะนํ
าโรค และการโรงแรมในประเทศไทย
3) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลาย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
พาหะนําโรค กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และผู้ใช้งานจํานวน 22 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
1) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อการปรั
ง ยุงลายพาหะนํ
าโรค 2) แบบประเมินคุณภาพ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
บริษัท XYZ จํากัด
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าโดย
เฉลีวั่ยชและส่
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
รพล วงศ
จันทร
ผลการวิจัยพบว่
า 1)บปรุการ์
ตูนแอนิเมชั
น เรื่องดพลาดในการตรวจนั
ยุงลายพาหะนําบโรค
่พัฒนาขึ้นตเป็
นการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มี
การปรั
งกระบวนการเพื
่อลดความผิ
สินคทีาประเภทผลิ
โคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ความยาว 12-13 นาที เนื้อหาในการ์ตูนแอนิเมชันนี้มีหลายหัวข้อ ได้แก่ ยุงลาย โรคไข้เลือดออก และการกําจัดยุงลาย
รนันท ทิวาราตรีวิทย
โดยการ์ตนู เรื่องนี้สามารถใช้เป็นโดย
สื่อถิเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันได้ 2) ผลการประเมินคุณภาพ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุจังงหวั
ลายพาหะนํ
ดจันทบุรี าโรค จากผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่
ากับ 0.61
และร3)ักษ ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
จชุมชน
อยุธยา
ยุงลายพาหะนําโรค อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยหเท่ารจัากัดบการเศรษฐกิ
3.71 และมี
ค่าส่อําวเภอพระนครศรี
นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่
ากับ 0.74
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
คําสําคัญ : แอนิเมชัน, การ์ตูน, ยุงลาย, ไข้เลือดออก
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
Abstract
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน of
ซีพีเthis
ฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
The objectives
research
were: 1) to develop cartoon animation on “Aedes: The carrier
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
of Dengue fever”, 2) to assess quality of cartoon animation on “Aedes: The carrier of Dengue fever”,
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
and 3). to evaluate the
satisfaction
cartoon animation
onอํา“Aedes:
การทําusage
นาอินทรีof
ยแบบดั
้งเดิม ของกลุมofเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
เภอปราสาทThe carrier of Dengue
fever”. The participants
จังหวัดwere:
สุรินทร 1) 5 experts, and 2) 22 users. The instruments of the research were: 1)
โดย โสภิThe
ตตา ประพฤทธิ
cartoon animation on “Aedes:
carrier พofงษDengue fever”, 2) the quality assessment form and 3)
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุmean
มชนทาน้and
ําสามเสน
เขตดุสติ deviation
กรุงเทพมหานคร
the satisfaction questionnaire. Statistical
standard
were used for data analysis.
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
The results of the research were as follow: 1) Cartoon animation on “Aedes: The carrier of

การวิAnimation.
เคราะหทางการเงิThis
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
งหวัดจันof
ทบุร12-13
ี
Dengue fever” was 2D
animation
has aในจัlength
minutes. The content in this
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
cartoon animation has many topics including Mosquito (Aedes), Dengue fever, and how to eliminate
mosquito (Aedes). This cartoon animation can use as media for disseminate knowledge about Dengue
fever and the prevention, 2) The quality assessment results of cartoon animation on “Aedes: The
carrier of Dengue fever” were the highest level ( =4.25, S.D.=0.61), and 3) The result from the study
of the user’s satisfaction towards the system were high level ( =3.71, S.D.=0.74).
Keywords : Animation, Cartoon, Aedes, Dengue fever
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บทนํา

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
โรคไข้เลือดออกเป็
นโรคที่เกิจดัยจากการติ
ดเชื้องจากการประชุ
สเดงกี่ (Dengue
โดยมี
ละปีา
เนื่องในวโรกาสคล
าไวรั
ยวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารํvirus)
าไพพรรณี ครบ
113 ปยุงลายเป็นตัวนําโรค ในแต่หน
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากทุกภาคของประเทศไทยเป็นจํานวนมาก โรคนี้เกิดได้ตลอดทั้งปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ
สินคาในล็อวคจ
ายนสิไข้
นคเาลืประเภทช็
อคโกแลต
: ่เป็นตัวนําโรค
เป็นเด็กช่วงอายุ 5-24 ปี เด็กการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
เล็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ก็สบามารถป่
ยเป็
อดออกได้
ยุงลายที
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ไข้เลือดออกเป็นยุงที่กัดในเวลากลางวัน หลั
งจากถูฒกยุนางานวิ
งที่มีเชื้อกัจดจะอยู
่ในร่างกายคนประมาณ
5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมี
“การพั
การพั
ัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
อาการคือ มีไข้สูงประมาณ 2-7 วันแนวทางการศึ
และมีอาการจุ
ผดจํิวาหนั
ตามแขนขา
ข้อาพัแปรรู
บ (สํป านักโรคติดต่อนําโดยแมลง
อดออกใต้
งทางการจั
หนงายน้
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
เพืกษาเพิ
่อขัดเลื่มบชอเคลื
่อนประเทศไทย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุของโรงเรี
ข, 2558)
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัขตพยากรณ์
สุขสบาย โรคที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2560 มี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภัโรคมื
ด20นางฟ
ตามความตองการของผู
นณ
ที่ ฑ19เห็-อ
ธันวาคม
2560ปและโรคเมลิ
4 โรคที่สําคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ณหหอประชุ
วัดใหญ่
เท้
าาแปรรู
ปาก
ออยโดสิบสริโภคและจากสถานการณ์
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนาย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยในปัจโดย
จุบจัันกรกฤษณ
พบว่
จํายราชภั
นวนผู
้ป่วยมีจัจงหวัํานวนมากกว่
าในอดีตแต่มีอัตราป่วยตายลดลง
มหาวิาทมียาลั
ฏรําไพพรรณี
ดจันทบุรี
วิเชียรมงคล
ง 5-24
ปี โดยมี
แนวโน้กัมบผูผลประกอบการ
้ใหญ่ป่วยมากขึ้นกว่าในอดีต
เนื่องจากเทคโนโลยีการรักษาที่ดีขึ้นกรอบแนวคิ
ผู้ป่วยส่ดวการสื
นใหญ่
มีอายุระหว่อาปากอิ
่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
กส (eWOM)
การใช้วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเป็นของธุ
เพียรกิงส่จควานหนึ
่งของมาตรการป้
องกันโรคไข้เลือดออกแบบองค์รวม กล่าวคือ ประเทศ
ปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ยังคงต้องเร่งรัดมาตรการควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงตัวแก่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถป้องกันประชาชนจาก
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
การป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้
อย่างแท้จริง (กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค, 2560)
บริษัท XYZ จํากัด
ปัจจุบันมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยโดยวกัวับชโรคไข้
เลืจอันดออกในแผ่
นพับ โปสเตอร์ หรือเว็บไซต์ และถ้าต้องการให้
รพล วงศ
ทร
ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กการปรั
การพับปรุ
ฒงนาสื
่อแอนิเมชั่อลดความผิ
นหรือการ์
ตูนจึงเป็นอีกทางเลื
กหนึ่งในการเผยแพร่
ความรู้
กระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาอประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ผู้จัดทําจึงได้จัดทําการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค สําหรับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
โดย ถิโดยสามารถนํ
รนันท ทิวาราตรีาวการ์
ิทย ตูนไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอนในโรงเรียนสําหรับเด็ก
โรคไข้เลือดออก ยุงลายและการกําจัดยุงลาย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
หรือใช้เป็นสื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั
่วไปในโรงพยาบาลในชุ
มชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ลดจํานวนผู้ป่วย
จังหวั
ดจันทบุรี
และการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จังหวัดพระนครศรี
โดย แสงจิตต ไตแสง
1. เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิสรรพสามิ
เมชัน เรืตใหม
่อง กยุับงการบริ
ลายพาหะนํ
าโรค
โภคของคนไทย
2. เพื่อประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิ
โดย อุเมชั
บล นไมเรื
พุม่อง ยุงลายพาหะนําโรค
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่
อการ์ตูนแอนิเมชั
่อง ยุงอลายพาหะนํ
โรคานคาปลีก: กรณีศึกษา
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผนลตเรื
อความต
งการซื้อสินคา าในร
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1. กลุ่มเป้าหมาย คือผู้เชีการทํ
่ยวชาญ
5 คน
งานจํานวน 22 คนตําบลทมอ อําเภอปราสาท
านาอิจํนาทรีนวน
ยแบบดั
้งเดิมและผู
ของกลุ้ใมช้เกษตรกรรมธรรมชาติ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจจังัยหวัได้ดสุแรก่ินทรการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค แบบประเมินคุณภาพ และแบบ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ประเมินความพึงพอใจ
กลยุ
ท
ธ
ก
ปลีกของชุมชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุวสยติ 3กรุขังเทพมหานคร
3. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน ารตลาดค
เรื่อง ยุงาลายพาหะนํ
าโรค
ประกอบด้
้นตอน คือ
โดย ธันย ชัยทร

3.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยุงลาย โรคไข้เลือดออก และการกําจัด
การวิเคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
ดจันทบุแรละออกแบบการ์
ี
ยุงลาย และศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้
างการ์
ตูนแอนิ
เมชัน 2นทํมิาตสวนสละ
ิ จากนัในจั
้นวิงเหวั
คราะห์
ตูน โดยเขียน
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
เรื่องย่อ ออกแบบตัวละคร ออกแบบฉาก และเขียนบทดําเนินเรื่อง
3.2 ขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการวาดตัวละคร ฉาก สร้างแอนิเมชัน ใส่สี แสง และเงา ในการ์ตูน ใส่เสียง
ตัวละคร เสียงประกอบ และนําส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบกันเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน
3.3 ขั้นตอนหลังการผลิต นําการ์ตูนแอนิเมชันมาทดลองใช้ และปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องสมบูรณ์
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
รูปโดยที่ พศวั
1 ตัตวละครในการ์
สุขสบาย ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
4. การประเมิเพืน่อคุการจั
ณภาพและการประเมิ
งานง จังหวัการ์
ูนแอนิ
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
ดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวันอาคารเฉลิ
ดความพึ
มาบไผมพระเกี
ตํงาพอใจในการใช้
บลมาบไพ
เภอขลุ
ดจันตทบุ
รี เมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
นําโรค ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้าโดย
งแบบประเมิ
นคุณภาพ แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือด้านเนื้อหา
จักรกฤษณ วินเชีโดยแบบประเมิ
ยรมงคล
ด้านภาพและเสียง และด้กรอบแนวคิ
านเทคนิดคการสื
แบบประเมิ
นคุณอปากอิ
ภาพและแบบประเมิ
นความพึ
งพอใจในการใช้งานเป็นแบบมาตรา
่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิกส (eWOM)
กับผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
โดย บัลลังก สันทัด
(Likert) ดังนี้
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
5 หมายถึงบริระดั
มากที
ษัท บXYZ
จํากั่สดุด
4 หมายถึง ระดับโดย
มากวัชรพล วงศจันทร
งกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
3 หมายถึงการปรั
ระดับปรุ
ปานกลาง
ยานยนต
กรณี
2 หมายถึง ระดับน้อย ศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
1 หมายถึง ระดับโดย
น้อยที
่สุด
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
5. การเก็ บ รวบรวมข้
จังหวัดจันทบุอรมูี ล ผู้ วิ จั ย นํ า แบบประเมิ น คุ ณ ภาพให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ผลหลั ง จากชมการ์ ตู น
แอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนํ
โรค จากนั
้นแก้รักไขตามผู
้เชี่ยวชาญแนะนํา ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยให้
โดย าชวนพบ
เอี่ยวสานุ
ษ
การศึ
นําในการบริาหโรค
ารจัดไปใช้
การเศรษฐกิ
จชุมชนนอํความพึ
าเภอพระนครศรี
ผู้ใช้งานนําการ์ตูนแอนิเมชั
น กเรืษาบทบาทผู
่อง ยุงลายพาหะนํ
และประเมิ
งพอใจ อยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
6. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว นําข้อมูลมาประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
โดย แสงจิตต ไตแสง
ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ซึ่งการแปลความหมายเพื่อจัดระดับเป็นดังนี้
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายถึง ระดับมากที่สุด
โดย อุบล ไมพุม
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
หมายถึง ระดับมาก
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
หมายถึ
ง ระดั
บปานกลาง
ราน ซีพีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
ง ระดับน้อย
โดยหมายถึ
อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหหมายถึ
ทางเศรษฐศาสตร
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
ง ระดับขน้องการทํ
อยที่สุดานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ผลการวิจัย
พงษ
การพัฒนาการ์ตูนแอนิโดยเมชัโสภิน ตเรืตา่องประพฤทธิ
ยุงลายพาหะนํ
าโรค มีผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ผลการพัฒนาการ์ตูนโดย
แอนิธัเนมชั
ย ชันยทรเรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค เป็นการ์ตูน 2 มิติที่มีความยาว 12-13 นาที เนื้อหา

ของการ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับยุงลาย โรคไข้เลือดออก และการกําจัดยุงลาย

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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รูปที่ 2 ตัวอย่างจากการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

งจากการประชุ
มวิชาการระดับชาติาวโรค
ิจัยรําไพพรรณี
ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเนืรายงานสื
เ่อมชั
นบเนื่อเรืงจาก
่อการประชุ
ง ยุงลายพาหะนํ
จากผูครั้เ้งชีที่ย่ 11วชาญ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา

ดังนี้
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการ์
ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนํ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็าอโรค
คจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด

“การพั
การพั
นางานวิจัยและนวั
รายการประเมิ
น ณี ฒ
S.D.ตกรรม
ระดับคุณภาพ
โดย พิชญ
ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”าแปรรูป
1. ด้านเนื้อหา
ของโรงเรียนบานโป้องหา
น้ํารอน ตําบลโปงน้ํา5.00
รอน อําเภอโป
จังหวัดจั่สนุดทบุรี
1.1 ความเหมาะสมของเนื
0.00งน้ํารอน มากที
โดย พศวัต สุขสบาย
1.2 ความถูกแนวทางในการพั
ต้องของเนื้อฒหานาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
4.40
0.55
มากที่สุด
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติฯ0.55
( อํา36)
(อาคาร
1.3 การจัดลํเพืา่อดัการจั
บเนืด้อจํหา
4.40
่สุดดจันทบุรี
าณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตําบลมาบไพ
เภอขลุมากที
ง จังหวั
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
เฉลี่ยด้านเนื้อหา
4.60 0.37
มากที่สุด
กรอบแนวคิ
ด
การสื
อ
่
สารแบบปากต
อ
ปากอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส
(eWOM)
กับผลประกอบการ
2. ด้านภาพและเสียง
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
2.1 การออกแบบตัโดย
วละคร
4.20 0.45
มาก
บัลลังก สันทัด
2.2 การออกแบบฉาก
0.71มาประยุกตมาก
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP4.00
และ VRPTW
ใช กรณีศึกษา
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
2.3 เสียงประกอบ
3.80 0.84
มาก
โดย วัชรพล วงศจันทร
เฉลี่ยด้านภาพและเสี
ยง
4.00 0.66
มาก
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
3. ด้านเทคนิคยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนัวนละคร
ท ทิวาราตรีวิทย 3.80 0.84
3.1 การเคลื่อนไหวของตั
มาก
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซ4.20
ื้อที่มีตอผลิ0.84
ตภัณฑจากตนกกของธุ
3.2 ความเหมาะสมของแสงและสี
มาก รกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
3.3 การตัดต่อ โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 4.00 1.00
มาก
3.4 การ์ตูนเป็
นประโยชน์
ต่อนผูําในการบริ
้ใช้งาน หารจัดการเศรษฐกิ
4.60 จ0.55
มากที่สุด อยุธยา
การศึ
กษาบทบาทผู
ชุมชน อําเภอพระนครศรี
เฉลี่ยด้านเทคนิจัคงหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.15 0.81
มาก
โดย แสงจิตต ไตแสง
ค่าเฉลี่ย
4.25 0.61
มากที่สุด

สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
จากตารางที่ 1 คุณภาพของการ์โดย
ตูนแอนิ
มชัพนุม เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ( =4.25,
อุบล เไม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
อความตS.D.=0.37)
องการซื้อสินคาด้ในร
านคาปลีก: กรณี
านภาพและเสี
ยงศึกมีษาระดับคุณภาพมาก
S.D.=0.61) และในด้านเนื้อหา มีระดับคุณภาพมากที่สุด่ม(ีผลต=4.60,
ฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
( =4.00, S.D.=0.66) และด้านเทคนิราคน ซีมีพรีเโดย
ะดั
บอัคุญณชลีภาพมาก
( =4.15, S.D.=0.81)
เยาวราช
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานการ์ตูนแอนิ
เมชันานาอิ
เรื่อนงทรียุยงดลายพาหะนํ
มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
วยวิธปี ลูกขาวตานโรค
เดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ดังนี้
จังหวัดสุรินทร งาน การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
เขตดุสติ กรุระดั
งเทพมหานคร
รายการประเมิ
น าปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสนS.D.
บความพึงพอใจ
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
1. การเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน
3.50 0.67
มาก
ทําสวนสละ0.59
ในจังหวัดจันทบุรี มาก
2. การออกแบบฉากการวิเคราะหทางการเงินของการลงทุน3.59
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
3. ความถูกต้องของเนื้อหา
3.73 1.03
มาก
4. สีสันของการ์ตูน
3.64 0.73
มาก
5. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
3.55 0.67
มาก
6. ประโยชน์ในการนําการ์ตูนไปใช้
4.27 0.77
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.71 0.74
มาก

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( =3.71, S.D.=0.74)
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5. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
6. ประโยชน์ในการนําการ์ตูนไปใช้
ค่าเฉลี่ย

3.55 0.67
มาก
4.27 0.77
มากที่สุด
3.71 0.74 การประชุมวิมาก
วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
ชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

จากตารางที
่ 2 ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับ
......................................................................................................................................................................................................................................................
มาก ( =3.71, S.D.=0.74)
สารบัญ (ตอ)
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รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บทความวิ
หนา
1. การพั
ฒนาการ์จัยตูน(ภาคบรรยาย)
แอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีเนื้อหาเกี่ยวกับยุงลาย โรคไข้เลือดออก และการกําจัดยุงลาย
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
เป็นการ์ตูนที่สามารถใช้เกรณี
ป็นสืศึก่อษาเผยแพร่
วามรู้เจํกีา่กัยดวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน โดยสามารถนําการ์ตูนไปใช้เป็น
บริษัท คNN&KY
“การพั
การพั
ฒณากรณ
นางานวิ
และนวั
กรรม ่วไปในโรงพยาบาลในชุมชน
สื่อประกอบการสอนในโรงเรียนสํ
อใช้เป็นสืจ่อัยเผยแพร่
แก่ตประชาชนทั
โดยาหรั
พิชบญเด็
ณกี ตีรหรื
แนวทางการศึ
อเรืงทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ
กเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
2. คุณภาพของการ์
ตูนแอนิ
่อง่อยุนประเทศไทย
งลายพาหะนํ
าโรค
เพืกษาเพิ
่อเมชั
ขั่มบนชเคลื
ยนบานโปตงูนน้แอนิ
ํารอน เตํมชั
าบลโป
งน้ํารอน าจัโรค
งหวัดมีจันกทบุ
รี
การประเมิของโรงเรี
นคุณภาพการ์
น งน้เรืําร่อองน ยุอํงาเภอโป
ลายพาหะนํ
ารประเมิ
น 3 ด้าน คือด้านเนื้อหา
โดย พศวัต สุขสบาย
ด้า นภาพและเสียง และด้
า นเทคนิคฒประเมิ
้เ ชี่ยาวชาญ
จํา นวน 5 ท่ า น ผลการประเมิน คุณ ภาพของการ์ ตู น
แนวทางในการพั
นาผลิตวัภันนณทีโดยผู
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคมแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
แอนิเมชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากัเพืบ่อการจั
4.25ดจํและมี
่ามส่สิวริรนเบี
0.61 งสรุจังปหวัได้ดจัวน่าทบุ
การ์รี ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลาย
ําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ยรติฯ (อาคาร
( ากัอํบา36)
าณหนหอประชุ
ายคของโรงเรี
ย่ยนวังเบนมาตรฐานเท่
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
พาหะนําโรค มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
กรอบแนวคิดการสื
่อสารแบบปากต
ปากอิ
ส (eWOM) กัาบโรค
ผลประกอบการ
3. ความพึงพอใจในการใช้
งานการ์
ตูนแอนิอเมชั
น เเรืล็ก่อทรอนิ
ง ยุงกลายพาหะนํ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ผลการประเมินความพึ
งพอใจในการใช้งานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
โดย บัลลังก สันทัด
3.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่
ากับ 0.74
สรุปTSP
ได้วและ
่าผู้ใช้VRPTW
งานมีคมาประยุ
วามพึกงตพอใจในระดั
การปรับปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช
ใช กรณีศึกษาบมาก
จากผลการวิจัยบริพบว่
า สอดคล้
ษัท XYZ
จํากัด องกับผลงานของภาสกร ปาละกูล และสุภัทรา สุวรรณหงส์ (2560) ซึ่งได้ทําการ
โดย วั3ชรพล
วงศ่อจการสาธารณสุ
ันทร
วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อเคลื่อนไหว
มิติ เพื
ข เรื่อง โรคไข้เลือดออก บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
ด
พลาดในการตรวจนั
คาประเภทผลิ
ตโคมไฟนความเหมาะสมของสื่อ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7 ผลการวิจัยนีบ้สิพนบว่
าผลการประเมิ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากโดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
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ของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข (วิชัย ตันศิริ, 2549) โดยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการได้แก่ ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมี
สุข ด้วยการใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ (นิภา กู้พงษ์ศักดิ์, 2559) ความขยันเป็นคุณธรรมแรก
ที่คํานึงถึง โดยมีความสําคัญดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานเพื่อ
เชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจําปี 2530 ความว่า “เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทําการงาน
และทําความดีด้วย เพราะการทํางานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได้ และการทําดีนั้นจะช่วย
ให้มีความสุข ความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ํา “ โดยขยัน หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามทําหน้าที่การงาน
อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค นอกจากนี้ในการสอนเยาวชนนั้น ความขยันเพียงอย่างเดียว
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กลุ้ง่มทีศรี
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่ 8 19-20
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ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

ไม่เพียงพอ แต่ความขยันต้องควบคู่กับการใช้PROCEEDINGS
ปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสําเร็จตามความมุ่งหมายด้วยนั่นเอง (ภัทริยา

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
งามมุข, 2553)บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
หนา
ชาการระดัเป็
บชาติ
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ่งกลุ
ยุธยาจครั
การใช้การ์ตูนในการปลูและงานประชุ
กฝังคุณมวิธรรม
นทางเลื
อกหนึ
ทีม่ดศรีีใอนปั
จุ้งบที่ ัน8 เนื่องจากวัยเด็กนี้เป็นวัยที่ชอบฟัง ชอบดู
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็อคจาย สินคาประเภทช็
อคโกแลต
และมีจินตนาการกว้างไกล
การปลูกฝังในสิ่งที่เราต้บอสินงการสอนลงไปในการ์
ตูนจะช่
วยให้: สามารถเข้าถึงเด็กและดึงดูด
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ความสนใจได้นาน สามารถที่จะสอดแทรกและแฝงคติ
ด คุณธรรมจริ
ยธรรมให้ซึมซาบเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเด็กได้
“การพั
การพัฒนางานวิข้จอัยคิและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
โดยไม่รู้ตัว (ราชัน สมตาเตะ
และปิ
ถีอาสนา,
ณกสมบั
ติของการ์
แนวทางการศึ
อ์ งทางการจั
ดจํ2558)
าหนายน้คุําพริ
เห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรูปตูนแอนิเมชันที่ใช้ตัวการ์ตูนเป็นหลักใน
เพืกยษาเพิ
่อะศัขั่มกบชดิเคลื
่อนประเทศไทย
การเล่าเรื่องมีความน่าสนใจและดึ
ดูดเด็
ตามดูงน้ํารจึองนเหมาะสมกั
ของโรงเรียนบางนโป
งน้ํากรให้
อนตตํิดาบลโป
อําเภอโปงน้ําบรอการสอดแทรกหลั
น จังหวัดจันทบุรี กคุณธรรมเข้าไปในเนื้อเรื่อง
โดย พศวั
ต สุขสบาย
ด้วยการใช้เหตุการณ์หรือการกระทํ
าของตั
วละครนั้นเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ควรกระทําโดยที่เด็กไม่รู้ตัวว่าถูกสอน แต่จะ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ห็-าด20นวยศิ
นางฟ
าแปรรู
ตามความต
องการของผู
โภค ดที่จะพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
วัภันณ
ที่ ฑ19เอํ
ธันวาคม
ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยตัวของเด็กณเอง
(อรพรรณ
ล2560
ป์, ยปรติ2556)ด้
วยเหตุ
นี้จึงมีบแรินวคิ
มสิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ยราชภัฏดรําเรื
ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุ
่อจะได้
ปมหาวิ
ลูกฝัทยาลั
งวิแนวคิ
่องความขยั
น รอัี นจะทําให้เด็กได้เรียนรู้ และก่อให้เกิดเป็นลักษณะ
เรื่อง ความขยัน สําหรับเด็ก เพืโดย
จักรกฤษณ
เชียรมงคล
นิสัยอันดี เพื่อจะได้เติบโตเป็
นผู้ใหญ่
ที่ด่อี สารแบบปากต
และประสบความสํ
จในการทํ
างานและการใช้
ชีวิตในอนาคตได้ และบรรลุตาม
กรอบแนวคิ
ดการสื
อปากอิเล็ากเร็ทรอนิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
รกิจคกาปลี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
เป้าหมายหนึ่งในการปฏิของธุ
รูปการศึ
ษาด้
านคุณธรรมพื
้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิ
บริษจัทัยXYZ จํากัด
1. เพื่อพัฒนาการ์ตูนโดย
แอนิวัชเมชั
เรื่อจงันความขยั
น
รพลน วงศ
ทร
่อลดความผิ
2. เพื่อประเมิการปรั
นประสิบปรุทธิงกระบวนการเพื
ภาพการ์ตูนแอนิ
เมชันดเรืพลาดในการตรวจนั
่อง ความขยัน บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
วิธีดําเนินการวิจัย พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ดจันทบุ
การพัฒนาการ์จังตหวัูนแอนิ
เมชัรี น เรื่อง ความขยัน ผู้วิจัยแบ่งวิธีดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
โดย
เอี่ยตวสานุรักษ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนเตรีชวนพบ
ยมการผลิ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
1) ศึกษาเนื้อหาและรวบรวมข้
อมูลที่เกี่ยวกับความขยันจากเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ไโดย
ด้จากการรวบรวม
แสงจิตต ไตแสง เพื่อหากรอบแนวคิดที่สําคัญ เพื่อนํามาออกแบบเนื้อเรื่อง
3) เขียนเนื้อเรืสรรพสามิ
่องย่อ โดยใช้
ดที่ได้จากวิเคราะห์ โดยสอดแทรก และแฝงคติ ข้อคิด เรื่องความขยัน
ตใหมกกับรอบแนวคิ
การบริโภคของคนไทย
โดย อุบลตไมพุม
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการผลิ
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
้อสินคาางการ์
ในรานค
ปลีก: เกรณี
ษา งเครื่องมือและโปรแกรมที่
1) ศึกษาวิธีการ ทฤษฎี และงานวิจ่มัยีผทีลต่เกีอ่ยความต
วข้ององการซื
ในการสร้
ตูนาแอนิ
มชันศึกรวมถึ
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
จะใช้ในการสร้าง และการออกแบบ
โดย อัญชลี เยาวราช
2) นําข้อมูลทีการวิ
่ได้จากการวิ
เคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบตัวละคร และออกแบบฉาก
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

รูปที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบตัวละคร

489

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
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ธันวาคม
และงานประชุ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
รูปดการสื
ที่ 2 ่อตัสารแบบปากต
วอย่างการออกแบบฉาก
กรอบแนวคิ
อปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
สันทัด ้อเรื่อง โดยนําตัวละครที่ออกแบบมาประกอบกับฉากที่ได้
3) ออกแบบบทดําเนินเรื่อง ตามลํโดยาดับับลขัลั้นงกตอนของเนื
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ออกแบบไว้
บริษัท XYZ จํากัด
4) นําบทดําเนินเรื่องมาทําการเคลืโดย่อนไหวเพื
่อให้จเันกิทรดเรื่องราวต่างๆ ใส่แสง สี และเงา พากย์เสียง และใส่เสียง
วัชรพล วงศ
ประกอบ ให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
กรณีนศึกไปทดลองใช้
ษา : บริษัท XYZและปรั
จํากัด บปรุงแก้ไข ให้สมบูรณ์มากขึ้น
5) นําการ์ตูนแอนิเมชัน เรืยานยนต
่อง ความขยั
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
1) สร้างเครื่องมือในการวิจังจหวััย ดคืจัอนแบบประเมิ
นประสิทธิภาพ โดยได้ประยุกต์จากแบบประเมินคุณภาพการ์ตูน
ทบุรี
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง น้องมะลิผู้พิชิตผัก (ธีโดย
ระชัชวนพบ
ย สุริยเอี์ศรี่ยวสานุ
กมลมาศ
รักษ วงษ์ใหญ่ และมัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์, 2560) เป็นแบบ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจัดในการกํ
การเศรษฐกิ
จชุมชนาน้อํําาเภอพระนครศรี
อยุธยา นเป็น 5 ระดับ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์
าหนดค่
หนักของการประเมิ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ตามแบบของลิเคริ์ท (Likert)ดังนี้
โดย แสงจิตต ไตแสง
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
4หมายถึง ระดับมาก โดย อุบล ไมพุม
3หมายถึง ระดับการสื
ปานกลาง
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
2หมายถึง ระดับรน้านอซียพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
่สุด อัญชลี เยาวราช
1หมายถึง ระดับน้อยทีโดย
การวิ
เ
คราะห
างเศรษฐศาสตรของการทํ
นทรียด่มวยวิ
ลูกขาวตคืนอเดีผู่ย้เวและ
2) นําแบบประเมินประสิทธิภาพ เพื่อทไปสอบถามความคิ
ดเห็านาอิ
นจากกลุ
เป้ธาปี หมาย
ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
สารสนเทศและแอนิเมชัน จํานวน 5จัคน
งหวัดโดยใช้
สุรินทรวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง
ตตา ประพฤทธิ
งษใช้ก ระบวนการทางสถิ ติ คือค่ า เฉลี่ย ( x ) และส่ ว น
3) เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิโดยทธิโสภิ
ภาพแล้
ว ผู้วิจัยพได้
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
สติ กรุบงใด
เทพมหานคร
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ในการวิเคราะห์และสรุปผลว่ามีประสิาน้ทําธิสามเสน
ภาพอยูเขตดุ
่ในระดั
ตามเกณฑ์ 5 ระดับของเบสท์
(Best, 1977; อัจจิมา มั่นทน, 2559) ดังนี้ โดย ธันย ชัยทร
การวิเหมายถึ
คราะหทงางการเงิ
ของการลงทุ
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
ระดับนมากที
่สุด นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
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และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
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ผลการวิจัย
ดังนี้

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ผลการวิ
จัยการพัจฒัยนาการ์
ตูนแอนิายวัเมชั
น เรื่อง ความขยั
สามารถดํ
เนื่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารํน
าไพพรรณี
ครบ 113 ปาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
หนขา องการวิจัย
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

บสินคาในล็
อคจนาการ์
ย สินตคูนาประเภทช็
1. ผลการพัฒการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยั
น เป็
แอนิเมชัอนคโกแลต
2 มิติ : มีตัวละครทั้งหมด 4 ตัวละคร
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ได้แก่ 1) แม่ผึ้งหลวง มีอุปนิสัยใจดี
ขยันและอดทน
2) จผึัย้งน้และนวั
อย มีอุปตนิสกรรม
ัยขยัน อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 3) แม่เต่าทอง
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
มีอุปนิสัย ใจดี รักลูกและตามใจลู
กเพืกษาเพิ
4)่อขัเต่่มบาชทอง
นิสดจํัยาหน
ขี้เากียน้
ยจําพริไม่กมเห็ีค4.0”
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดวามอดทน
นางฟาแปรรูปไม่ขยัน และเอาแต่ใจ เรื่องราวเป็นการ
เคลื
่ออุปนประเทศไทย
เลี้ยงดูลูกของครอบครัวของโรงเรี
ผึ้งหลวงยนบและครอบครั
ว
เต่
า
ทอง
โดยครอบครั
ว
านโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ําผึร้งอหลวง
น จังหวัสอนให้
ดจันทบุรลี ูกขยันทํางานเก็บน้ําหวานจาก
สบาย บตุนอาหารไว้ในยามจําเป็น และเพื่อจะได้ฝึกฝนการหากินของผึ้งน้อยใน
เกสรดอกไม้เพื่อนํามาบ่มให้เป็นโดย
น้ําผึพศวั
้ง เป็ต นสุขการเก็
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ด20นางฟ
ายแปรรู
องการของผู
โภค วยแม่เต่าทองให้การออกหา
่ ฑ19เาห็-ทองเกี
ธันวาคม
2560ปาตามความต
อนาคตได้ ซึ่งต่างจากครอบครัวเต่ณาหอประชุ
ทองมสิทีรติร่ลําวัภัไพพรรณ
ูนกณทีเต่
จคร้
น( และเอาแต่
ใจ ไม่บริเคยช่
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําหนาย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ยราชภัครอบครั
ฏรําไพพรรณีวจัเต่
งหวัาดทองไม่
จันทบุรี สามารถดําเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ ส่วนครอบครัวผึ้ง
อาหารเลย เมื่อเกิดอุปสรรคในการดํ
เนิมหาวิ
นชีทวยาลั
โดย จัการกฤษณ
วิิตเชีขึย้นรมงคล
หลวงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่
างๆดการสื
ได้ เพราะความขยั
เป็นเเกราะป้
นให้สามารถดํ
าเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากตอนปากอิ
ล็กทรอนิกอสงกั(eWOM)
กับผลประกอบการ

ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพจากการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
2. ผลการประเมิการสื
นประสิ
ทธิภาพการ์ต่มูนีผลต
แอนิ
เมชันองการซื
เรื่อง้อความขยั
ิจัยก:ได้กรณี
สรุศปึกผลการประเมิ
นจากผู้เชี่ยวชาญ
่อสารทางการตลาดที
อความต
สินคา ในรานนคผูา้วปลี
ษา
ีเฟรชมารท ในกรุ
จํานวน 5 ท่าน โดยใช้สราถินตซีิคพะแนนเฉลี
่ย ( งxเทพมหานคร
) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สามารถสรุปผลการประเมิน
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ประสิทธิภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญได้ดังตารางที่ 1
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
S.D.
ระดับประสิทธิภาพ
รายการประเมิ
น
x
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1. การออกแบบตัวละคร
4.20
0.84
มาก
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เขตดุ
ส
ต
ิ
กรุ
ง
เทพมหานคร
2. การเคลื่อนไหวของตัวละคร
4.20
0.84
มาก
โดย ธันย ชัยทร

3. การออกแบบฉาก
4.20
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
4. ความเหมาะสมของเนื้อหา บทดํ
าเนินเรื่อง
4.20
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
5. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
4.60
6. ความเหมาะสมของเสียงตัวละคร
4.60
7. สีสันของการ์ตูน
4.60
8. ความน่าสนใจของการ์ตูน
4.40
9. การ์ตูนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
4.80
ค่าเฉลี่ย
4.42

0.84
0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
0.45
0.62

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยในด้านการ์ตูนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมีระดับ
ประสิทธิภาพมากที่สุด
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สรุปและอภิปรายผล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิ
จัยดังนีจ้ัย (ภาคบรรยาย)
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
หนา
มวิชาการระดั
มหาวิท้น
ยาลัโดยใช้
ยราชภัฏกลุ
มศรีอยุธยา ครั้งAdobe
ที่ 8
1. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และงานประชุ
เรื่องความขยั
น บพัชาติฒนาขึ
โปรแกรม
Flash CS7, Adobe
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
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ผ้าม่านคือวัสดุที่ใช้สําหรับบังตา เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อาจใช้บังตาบนเวทีการแสดง ใช้บังตาสําหรับ
ห้องลองเสื้อผ้า บังตาสําหรับบ้านหรือที่พักอาศัยเพื่อความเป็นส่วนตัว ป้องกันแสงแดด กันความร้อน หรือเพื่อความ
สวยงาม การออกแบบและตัดเย็บผ้าม่าน เป็นการออกแบบและตัดเย็บผ้าม่านตามความต้องการของลูกค้า บางสถานที่มี
การใช้ผ้าม่านในการตกแต่งตามส่วนต่าง ๆ ของห้องไม่เฉพาะแค่บริเวณหน้าต่างเท่านั้น ยังรวมไปถึงบริเวณโดยรอบของ
ห้อง เช่น ห้องที่มีส่วนของผนังเป็นกระจก จะมีการตกแต่งผ้าม่านประดับเอาไว้ เพื่อช่วยเสริมบรรยากาศของห้องไม่ให้ดู
โล่งหรือเรียบจนดูน่าเบื่อมากเกินไป บางสถานที่ก็มีการประดับผ้าม่านเอาไว้ตามบานประตู โดยเฉพาะประตูที่มีขนาด
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ธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้
การวิเคราะหวทยางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ข้อมูดวงรั
ล ได้
ก่แสบบสั
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บโดย
ตนแสวั
ดิ์มงคลมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อระบบจัดการการตัดเย็บผ้าม่าน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษา
PHP ในการพัฒนาระบบ
ขั้ น ตอนของการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ประเมิ น ราคาการตั ด เย็ บ ผ้ า ม่ า น
กรณีศึกษา ร้าน PR ผ้าม่าน โดยนําวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ประกอบด้วย
6 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการศึกษาสถานภาพของระบบปัจจุบัน เป็นการสํารวจสภาพปัญหาของการดําเนินงานปัจจุบัน
รวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาระบบ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการการทํางานทั้งหมด รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในระบบของการประเมินราคา (อรยา ปรีชาพานิช, 2557)
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
PROCEEDINGSศึกษารายละเอียดจากกระบวนการทํางานของระบบงาน
รายงานสืบเนืา่องงจาก
งจากการประชุ
วิชาการระดั
บชาติวิจส
ัยรํัญ
าไพพรรณี
ครั้งม
ที่ าตรฐานที
11
ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบต่
ๆการประชุ
ที่เกี่ยมวข้
อง โดยใช้
ลักษณ์
่พัฒนาโดย Gane and Sarson
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
า Flow
(1979) ผลจากการวิเคราะห์ระบบ
ได้แก่มวิแผนภาพบริ
บททยาลั(Context
แผนภาพกระแสข้อมูลหน
(Data
และงานประชุ
ชาการระดับชาติ มหาวิ
ยราชภัฏกลุมศรีอยุธDiagram)
ยา ครั้งที่ 8
Diagram) สามารถนําไปใช้
ในการออกแบบโครงสร้บาสิงของโปรแกรม
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคาในล็อคจาย สินแผนภาพแสดงความสั
คาประเภทช็อคโกแลต : มพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R
Diagram) พจนานุกรมข้กรณี
อมูลศึก(Data
Dictionary)
ษา บริษัท NN&KY
จํากัด นําไปใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนข้อมูลนําเข้า
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
(Input Design) การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล (Output Design) และการออกแบบหน้าจอหลักของระบบ

แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต ชืสุ่อขผูสบาย
้ใช้และรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
แนวทางในการพัฒนาผลิ
าแปรรู
บริโภค
ข้อมูลสิตทวัภัธินณ
์กทีารใช้
าน
่ ฑ19เห็ง-ด
20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ข้อมูลอลูกงการของผู
ค้า
มสิริรข้ําอไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
มูลยผู้ในวั
ช้งอาคารเฉลิ
าน
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ดจันทบุรี
ข้อมูลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
กงาน
โดย จักรกฤษณข้อวิมูเชีลพนั
ยรมงคล
ข้อมูลการชําระเงิน
ข้อมูลสินค้อาปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM)
ข้อมูลที่ต้อกังการพิ
มพ์
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
บผลประกอบการ
ข้อมูลที่ต้องการพิ
มพ์
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
0
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร ระบบสารสนเทศเพื่อประเมิน
ดเย็บผ้าม่าน
การปรั
บปรุ
กระบวนการเพื่อลดความผิราคาการตั
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ผลการเข้
าสู่รงะบบ
ผลการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลผู้ใช้รกรณี
ะบบ ศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ยานยนต
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลพนัโดย
กงานถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูกลรรมการซื
สินค้า ้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
พฤติ
ข้อมูลการรับงาน
มูลผู้ใช้ระบบ
จังรายงานข้
หวัดจันอทบุ
รี
ข้อมูลการชําระเงิน
รายงานข้อมูลพนักงาน
ใบเสร็จรับเงิน
โดย
ชวนพบ
เอี
ย
่
วสานุ
ร
ก
ั
ษ
รายงานข้อมูลสินค้า
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จ
ชุ
ม
ชน
อํ
า
เภอพระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
รายงานข้อมูลการรับงาน
จังรายงานข้
หวัดพระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
อมูลการชําระเงิน
ไตแสง
รายงานข้โดย
อมูลแสงจิ
การติดตตัต้งงาน
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ภาพที
บทระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน
โดย อุ่ บ1ลแผนภาพบริ
ไมพุม
กรณีศึก่มษา
นพีออาร์งการซื
ผ้าม่้อสิานนคอํา าในร
เภอเมื
หวัดศึกอ่ษา
างทอง
การสื่อสารทางการตลาดที
ีผลตร้อาความต
านคาอปลีง กจั: งกรณี
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช การนํ า ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ร ะบบมาออกแบบระบบงานใหม่
3. ขั้ น ตอนการออกแบบระบบ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ประกอบด้วย การออกแบบฐานข้
อมูล การออกแบบโปรแกรม การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบจอภาพ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ของระบบงาน และการออกแบบรู
ปแบบการค้นหาข้อมูล
จังหวัดสุรินทร
4. ขั้นตอนการพัโดยฒโสภิ
นาระบบ
การพัพฒงษนาระบบเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับการจัดการฐานข้อมูล
ตตา ประพฤทธิ
ทธการตลาดค
าปลีกของชุ
าน้ําภสามเสน
เขตดุสในการพั
ติ กรุงเทพมหานคร
โดยใช้โปรแกรม MySQLกลยุ
ในการจั
ดการฐานข้
อมูลมชนท
และใช้
าษา PHP
ฒนาระบบ
โดย ธันย ชัยทร การติดตั้งระบบเพื่อทําการทดสอบการทํางานของระบบกับข้อมูลทดสอบ
5. ขั้นตอนการทดสอบระบบ

เคราะห
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจังลหวัะส่
ดจัวนนของโปรแกรมเพื
ทบุรี
โดยทําการทดสอบสิทธิการวิ
์การเข้
าใช้ทงางการเงิ
านระบบ
ทดสอบการทํ
างานแต่
่อประเมินหาข้อผิดพลาด
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ทดสอบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ และดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ผลการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถทํางาน
ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
6. ขั้นตอนการประเมินระบบ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทํ า การทดลองใช้ ร ะบบเป็ น ระยะเวลา 1 เดื อ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบ
เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของการทํางานของระบบ (หิรัญญา เดชสา, กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และ
ไพรินทร์ มีศรี, 2560) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของระบบ และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ที่ใช้
ในการแปลความหมายข้อมูลใช้วิธีของ Likert Scale แบบจําแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกัน แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ
เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อการนําไปใช้งาน ใช้วิธีการทดสอบแบบ Black-box เพื่อประเมิน
คุณภาพการทํางานของโปรแกรมให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในการพัฒนาระบบงาน โดยประเมินประสิทธิภาพของระบบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัผลการประเมิ
ญ (ตอ) นพบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจ
2 ด้าน คือ ด้านของการใช้งาน และด้านของข้อมูลและสารสนเทศ
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ต่อการใช้งานระบบในระดับดี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
ผลการวิจัย

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
พิชญนณราคาการตั
ี ตีรณากรณดเย็บผ้าม่าน กรณีศึกษา ร้าน ร้านพีอาร์ผ้าม่านผ้าม่าน
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อโดย
ประเมิ
ชเคลื
องทางการจั
ดจํ2)
าหนส่าวยน้
ําพริกเห็้ใช้4.0”
ดงนางฟ
าแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อ้ดขัูแ่มบลระบบ
่อและ
นประเทศไทย
โดยผลการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือแนวทางการศึ
1) ส่วนของผู
นของผู
านระบบ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเข้
าสูต่รสุะบบและจั
โดย พศวั
ขสบาย ด การข้ อมูล ผู้ ใช้ ระบบ และกํ า หนดสิ ท ธิ์ข องผู้ ใช้ ร ะบบ
จัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ได้
แก่ ข้อมูลผ้ฒานาผลิ
ม่าน ตข้วัภันอณทีมู่ ฑ19ลเห็รางม่
านาแปรรู
ตรวจสอบข้
อมูอลงการของผู
ข้อมูลสิบนริโค้ภคา ข้อมูลการรับงาน
แนวทางในการพั
-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง จังหวัรายงานข้
ดจันทบุรี อมูลพนักงาน
ข้อมูลการชําระเงิน และจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่เมหาวิ
กี่ยวข้
องได้ เช่น รายงานข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
รายงานข้อมูลสินค้า รายงานข้อมูลการรับงาน รายงานข้อมูลการชําระเงิน
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ
มูลกประเภทบริ
ผู้ใช้งาน กข้ารโรงแรมในประเทศไทย
อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า รายงานข้อมูล แสดงข้อมูลผู้ใช้
ของธุซึร่งกิมีจคขา้อปลี
ระบบและสถานะของการใช้ระบบ
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมภาพที
กับการบริ
่ 2โภคของคนไทย
หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
หน้า จอแสดงข้อมูล ผู้ใช้ร ะบบ
ง มีข้ อมูทลในกรุ
ต่า งงเทพมหานคร
ๆ ของผู้ใช้ร ะบบ ได้แ ก่ รหัส ผู้ใช้ง าน ชื่อ-นามสกุล
ราน ซีพซึีเ่ฟรชมาร
รหัสผ่าน สถานะ และสามารถปรับปรุงข้อมูโดย
ลผู้ใอัช้ญระบบได้
โดยการคลิกปุ่มแก้ไขข้อมูล
ชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

ชื่อผู้ ใ ช้

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 3 หน้าจอข้อมูลผู้ใช้ระบบ
หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้าผ้าม่าน ประกอบด้วย เมนูจัดการข้อมูลสินค้า และ เมนูจัดการข้อมูลบริษัทผู้จําหน่าย
ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม แก้ไขข้อมูลสินค้า และบริษัทผู้จําหน่ายสินค้าได้
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ่ รํ4
าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิภาพที
เชียรมงคลหน้าจอแสดงข้อมูลสินค้า (ผ้า)
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
หน้าจอการรายงานแสดงข้
อมูลการรั
บงานตามช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ โดยระบบจะแสดงข้อมูล วันที่
โดย บัลลังก สันทัด
รับงาน วันที่ติดตั้ง ชื่อลูกการปรั
ค้า ประเภทงาน
ชื่อสินงค้โดยใช
าผ้า ชืTSP
่อสิและ
นค้าVRPTW
ราง มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บปรุงเสนทางการขนส
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
ภาพที่ 5 หน้่มีผาลต
จอการรายงานแสดงข้
มูลานค
การรั
การสื่อสารทางการตลาดที
อความตองการซื้อสินคา อในร
าปลีบกงาน
: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลีสามารถจั
เยาวราช ดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการรับงาน คํานวณราคา ตรวจสอบการชําระ
2) ส่วนของผู้ใช้งานระบบ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เงิน และพิมพ์รายงานต่การทํ
าง ๆานาอิ
ได้ นโดยในการรั
บงานติดตั้งผ้าม่านจะมีการรับข้อมูลการสั่งทํา แสดงข้อมูลการสั่งทําและ
ทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
แก้ไขข้อมูลการสั่งทําให้ตจัรงกั
งหวัดบสุความต้
รินทร องการของลูกค้าได้
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการข้อมูลการสั่งทํา
หน้าจอข้อมูลการสั่งทํา โดยจะแสดงข้อมูลลูกค้า และ การทํางานผู้ใช้ระบบจะต้องเลือก ประเภทของงาน
เลือกผ้า เลือกราง วันสั่งทํา วันติดตั้ง และบันทึกข้อมูล
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ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ภาพที่ 7 หน้าจอเพิ่มข้อมูลการสั่งทํา
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
บัลลังชก่อสังรั
นทับดข้อมูลขนาดความกว้าง ความสูง ราคาผ้า ราคาราง จํานวนชุด
หน้าจอการคํานวณราคาผ้าม่าน โดย
โดยจะมี
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
และสามารถคํานวณราคาและแสดงผลได้
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
่ 8 หน้าจอเมนู
คําอนวณราคาผ้
การสืภาพที
่อสารทางการตลาดที
่มีผลต
ความตองการซืา้อม่สิานนคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
หน้าจอการชําระเงิน โดยจะแสดงข้
อมูลลูกค้าและข้อมูลการสั่งทํา จํานวนเงินทั้งหมด เงินมัดจํา คงเหลือ และ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ยืนยันการชําระเงิน
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลการชําระเงิน
ใบเสร็จรับเงิน หลังจากลูกค้าทําการชําระเงินแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลสั่งทํา ขนาดงาน จํานวนเงินทั้งหมด จํานวนเงินที่ชําระแล้ว จํานวนเงินคงเหลือ เพื่อเป็นหลักฐานให้กับลูกค้า
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
ภาพที่ 10 ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
2. ผลการประเมิยานยนต
นความพึกรณี
งพอใจในการใช้
านพัจํฒ
่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน
ศึกษา : บริษัท งXYZ
ากันาระบบสารสนเทศเพื
ด
ถิรนันอทของผู
ทิวาราตรี
วิทย ่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน แสดงผล
ผลการศึกษาความพึงโดย
พอใจต่
้ใช้งานที
้อและการตัด(S.D)
สินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิ
ตภัณฑ้ใจช้ากต
ชุมชน ทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
วนเบีกรรมการซื
่ยงเบนมาตรฐาน
โดยประเมิ
นจากผู
ที่เกีน่ยกกของธุ
วข้องกัรกิบจระบบ
เป็นค่าเฉลี่ย (x�) และ ส่พฤติ
จังหวัดจันทบุรี
ผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้โดย
ระบบ
เพื่อเอีตรวจสอบว่
ชวนพบ
่ยวสานุรักษ าซอฟต์แวร์สามารถทํางานได้ถูกต้องตามที่กําหนด ซึ่งผู้วิจัยได้ทํา
การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
ผู
้
ใ
ช้
ท
ดลองใช้
านและประเมิ
งพอใจในการใช้
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหงารจั
ดการเศรษฐกิจนชุความพึ
มชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยางานระบบ การประเมินความ
ดพระนครศรีนอเป็ยุธนยา2 ด้าน คือด้านการใช้งาน และด้านข้อมูลและสารสนเทศ พบว่าผู้ใช้ระบบ
พึงพอใจของผู้ใช้งานแบ่จังงหวั
การประเมิ
มีความพึงพอใจต่อการใช้งานโดย
มีคแสงจิ
่าเฉลีต่ยตเท่ไตาแกัสงบ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผลการประเมินอยู่ใน
สรรพสามิ
ต
ใหม
กับการบริ
โภคของคนไทย
ระดับดี สอดคล้องกับนพนันต์ เมืองเหนื
อ และสิ
ทธา คงธนจิตติ (2559) พบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับควบคุม
โดย อุบล ไมพุม
กระบวนการผลิตรถยนต์มีการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู่ในระดับดี และความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ภาพรวมอยู่ในระดับมากราดันงซีตารางที
่ 1ท ในกรุงเทพมหานคร
พีเฟรชมาร
โดย อัญชลี เยาวราช
เคราะหอทระบบสารสนเทศเพื
างเศรษฐศาสตรของการทํ
านาอินน
ทรีราคาการตั
ยดวยวิธปี ลูกดขเย็
าวตบนผ้เดีาม่่ยวและ
าน
ตารางที่ 1 ระดับความพึการวิ
งพอใจต่
่อประเมิ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ระดับความพึงพอใจ
โดย รายการประเมิ
โสภิตตา ประพฤทธิ
น พงษ
�
S.D ประสิทธิภาพ
X
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ด้านการใช้งาน
โดย ธันย ชัยทร

1.1 มีความเหมาะสมในการออกแบบส่
นติดต่อกันบทํผูา้ใสวนสละ
ช้ ในจังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะหทางการเงินวของการลงทุ
1.2 ระบบใช้งานง่ายและไม่โดยซับดวงรั
ซ้อนตน สวัสดิ์มงคล
1.3 ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล
1.4 มีการตรวจสอบสถานะในการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของผู้ใช้งาน
1.5 ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
2.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว
2.2 ข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้องและชัดเจนน่าเชื่อถือ
2.3 ข้อมูลและสารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน
2.4 ข้อมูลและสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน
2.5 ข้อมูลและสารสนเทศสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย
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4.38
4.13
4.25
4.38
4.25

0.52
0.64
0.46
0.52
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.25
4.38
4.25
4.38
4.75
4.40

0.46
0.52
0.71
0.52
0.46
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สรุปและอภิปรายผล
ดังนี้

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ผู้วิจัยสรุปผลการและอภิ
ปรายผลการวิ
จัยระบบสารสนเทศเพื
่อประเมิ
นราคาการตั
ดเย็บผ้าม่าน ตามประเด็
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113 ป
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื
่อประเมินราคาการตับสิดนเย็คาบในล็
ผ้าอม่คจานายผูสิ้วนิจคัยาประเภทช็
ได้ดําเนินอคโกแลต
การพัฒ: นาระบบ แบ่งเป็น
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเข้
าสู่รฒะบบและจั
อมูลผู้ใช้ตรกรรม
ะบบ และกําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบ
“การพั
การพั
นางานวิดจการข้
ัยและนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
จัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้าแนวทางการศึ
ได้แก่ ข้อเพื
มูกลษาเพิ
ข้อ่อมูนประเทศไทย
ลรางม่
านายน้ตรวจสอบข้
อมูาแปรรู
ล ข้อปมูลสินค้า ข้อมูลการรับงาน
อนงทางการจั
ดจําหน
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
่อผ้ขัาม่่มบาชเคลื
ข้อมูลการชําระเงิน และจัดพิมพ์รของโรงเรี
ายงานต่ยานบง าๆนโปทีง่เน้กีํา่ยรอวข้
ะบบ
รายงานข้
อมูลพนักงาน
น ตํอางได้
บลโปเช่
งน้นํารอรายงานข้
น อําเภอโปองน้มูําลรอผูน้ใช้จัรงหวั
ดจันทบุ
รี
ต สุขสบาย
รายงานข้อมูลสินค้า รายงานข้อมูลการรับโดย
งานพศวั
รายงานข้
อมูลการชําระเงิน 2) ส่วนของผู้ใช้ระบบ สามารถจัดการข้อมูล
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ป ตามความต
งการของผู
บริโภค บงานติดตั้งผ้าม่าน
วั
นณ
ที่ ฑ
-ด20นางฟ
ธันวาคม
ลูกค้า ข้อมูลการรับงาน คํานวณราคา ตรวจสอบการชํ
าระเงิ
น19เห็และพิ
มาแปรรู
พ์2560
รายงานต่
าง ๆอได้
โดยในการรั
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
จะมีการรับข้อมูลการสั่งทํา แสดงข้อมูลการสั
่งทําและแก้
การสัจั่งงหวัทํดาจัให้
มหาวิทยาลัไยขข้
ราชภัอฏมู
รําล
ไพพรรณี
นทบุตรีรงกับความต้องการของลูกค้าได้ รวมทั้ง
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
การประเมินราคาเพื่อให้สอดคล้องกักรอบแนวคิ
บงบประมาณของลู
กค้า ซึ่งอระบบที
ทําการพั
ฒนานักั้นบตรงกั
บความต้องการของผู้ใช้
ดการสื่อสารแบบปากต
ปากอิเล็ก่ได้ทรอนิ
กส (eWOM)
ผลประกอบการ
ระบบ และสอดคล้องกับไพรินทร์ มีของธุ
ศรี รพีกิรจภัคาทปลีร กบุประเภทบริ
ตรโคษากและกมลมาศ
วงษ์ใหญ่ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการ
ารโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
เอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง พบว่าการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการ
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ข้อมูลเอกสารและจัดเก็บข้อมูลต่าการปรั
ง ๆ ของห้
างหุ้นส่วน การค้นหา ตรวจสอบข้อมูล การคิดคํานวณตัวเลข ตลอดจน
บริษัท XYZ จํากัด
การออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลและใบกํากับภาษี
โดย วัชรพล วงศจันทร
2. การประเมินความพึงการปรั
พอใจของระบบ
หลังจากติ
ดตั้งระบบและใช้
งานแล้
้ใช้ระบบจะทํ
าการประเมินผล
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินวคผูาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
การใช้ระบบสารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ใช้ระบบ
นทากัทิวบาราตรี
ย วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผลการประเมิน
มีความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ ค่โดย
าเฉลีถิร่ยนัเท่
4.40วิทและส่
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
อยู่ในระดับมาก โดยข้อมูลและสารสนเทศสามารถนํ
จังหวัดจันทบุรี ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ข้อเสนอแนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื
่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน ผู้วิจัยพบว่าระบบบางส่วนยังสามารถ
โดย แสงจิตต ไตแสง
าให้โภคของคนไทย
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยมีข้อเสนอแนะในการใช้งาน
พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งสรรพสามิ
านของผูต้ใใหม
ช้ และทํ
กับการบริ
ระบบให้มีประสิทธิภาพและรองรับกับหน้โดย
าจอของอุ
อุบล ไมพปุมกรณ์ทุกชนิด ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดหน้าจอที่
แตกต่างกัน ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือการสื
Smart
Phone และ่มTablet
ต่างองการซื
ๆ ที่ม้อีมสินาตรฐานขนาดหน้
าจอที
่แตกต่างกัน
่อสารทางการตลาดที
ีผลตอความต
คา ในรานคาปลีก: กรณี
ศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
เอกสารอ้างอิง
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
นพนันต์ เมืองเหนือ และสิทธา คงธนจิ
. (2559).
การพั
นาโปรแกรมคอมพิ
วเตอร์สตําําบลทมอ
หรับควบคุ
มกระบวนการผลิต
การทํตาตินาอิ
นทรียแบบดั
้งเดิมฒของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
รถยนต์. วารสารเทคโนโลยี
อุตดสุสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 6(2). 182-196.
จังหวั
รินทร
โดย โสภิวงษ์
ตตาใหญ่
ประพฤทธิ
พงษ ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา
ไพรินทร์ มีศรี พีรภัทร บุตรโคษา และกมลมาศ
. (2558).
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง. การประชุามน้วิําชสามเสน
าการเสนอผลงานวิ
จัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
ครั้งที่ 41. วั นที่ 8-9 ธั นวาคม 2559. (หน้า 183-191). ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ราชูปถัมภ์.
โดย ดวงรั
ตน มีสวัศสรีดิ. ์ม(2560).
งคล
หิรัญญา เดชสา กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และไพริ
นทร์
การพัฒนาระบบจัดการร้านจําหน่ายศาลพระภูมิ
กรณี ศึ ก ษาร้า นขวั ญ เจริญ . การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะหว่ า งสถาบั น
ครั้ ง ที่ 5. วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2560. (หน้ า 1433-1438). ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น
กรุงเทพมหานคร.
อรยา ปรีชาพานิช. (2557). คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
(ฉบับสมบูรณ์). นนทบุรี : ไอดีซี.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Gane, C. and Sarson, T. (1979). Structured System Analysis, Prentice – Hall.
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
การพัฒนาปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงซีเควนซิ
่งแบตซ์สําหรับกําจัดไนโตรเจนในน้ําเสียสังเคราะห์
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวั
นพระราชสมภพสมเด็
ารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
โดยจุ
ลนิ ทรีจพระนางเจ
ย์ออโตโทรป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

Development การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
of Sequencing Batch
for Nitrogen
Removal
บสินคาBiofilm
ในล็อคจาย สินReactor
คาประเภทช็อคโกแลต
:
กรณีศึกษา บริby
ษัท NN&KY
จํากัด
Autotrophic
Microorganism
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
อั
ณ
ธิ
ก
า
เสงี
ย
่
มใจ,
เฉลิ
ม
ราช
วันทวิ
นป
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรู
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย

คณะวิทยยาศาสตร์
ยาลัยงน้ราชภั
ของโรงเรี
นบานโปงน้แําละเทคโนโลยี
รอน ตําบลโปงน้ํามหาวิ
รอน อําทเภอโป
ํารอนฏจัพระนครศรี
งหวัดจันทบุรี อยุธยา
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตํ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
บทคัจัดางหวับลมาบไพ
ย่ยดรติอจันฯทบุ(อาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
รี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื
อปากอิเล็กอทรอนิ
(eWOM)โอดี
กับผลประกอบการ
น้ําเสียที่ผ่านกระบวนการบํ
าบั่อดสารแบบปากต
แบบไร้อากาศจะมี
ัตราส่กสวนของซี
ต่อไนโตรเจนต่ํา ทําให้ยากต่อการกําจัด
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ไนโตรเจนในกระบวนการไนตริ
จั ย นี้ จึ ง เป็ น การพั ฒ นาปฏิ ก รณ์
โดย บัฟลิ เลัคชั
งก นสันและดี
ทัด ไ นตริ ฟิ เ คชั น แบบดั้ ง เดิ ม2 ในงานวิ
3
ฟิล์มตรึงซีเควนซิงแบตซ์การปรั
โดยใช้บตปรุัวงกลางเป็
นพลาสติ
กพื้นTSP
ที่ผและ
ิวจําVRPTW
เพาะ 332
ม /ม
่อให้ศึกเกิษาดกระบวนการกําจัดไนโตรเจน
เสนทางการขนส
งโดยใช
มาประยุ
กตใชเพืกรณี
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ออโตโทรฟิกสมบูรณ์ผ่านไนไทรต์ (Complete Autotrophic Nitrogen removal Over Nitrite : CANON) โดย
วงศนจกลุ
ันทร่มแอโรบิกแอมโมเนียออกซิไดซ์ที่สร้างไนไทรต์ และอีกกลุ่ม (อนาม็อกซ์)
จุลินทรีย์กลุ่มออโตโทรป 2 กลุ่มโดยกลุวั่มชรพล
แรกเป็
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
เป็นแอนแอโรบิกแอมโมเนี
ยออกซิกรณี
ไดซ์ศึกทษาี่ใช้:ไบริ
นไทรต์
ยานยนต
ษัท XYZอัตจํราส่
ากัด วนของออกซิเจนที่ใช้ต่อไนโตรเจนที่ถูกกําจัด ซึ่งคํานวณจาก
สมการมวลสารสัมพันธ์ของกระบวนการ
โดย ถิรนันท CANON
ทิวาราตรีวิทมียค่าเท่ากับ 1.94 ก.O2 /ก.N ทําการทดลองโดยการควบคุมอัตรา
่มีตอผลิ
นกกของธุทรกิี่ไจม่ชุมมีสชนารอินทรีย์ น้ําเสียสังเคราะห์
ใช้ตนภั้ําณเสีฑจยากต
สังเคราะห์
การเติมอากาศแบบต่อเนืพฤติ
่องกรรมการซื
เวลาในวั้อฏและการตั
จักรเท่ดาสิกันบใจของผู
48 ซชัื้อ่วทีโมง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
มีความเข้มข้นแอมโมเนียในน้ําเข้าประมาณ 300 มก.N/ล. ควบคุมระยะเวลากักพักน้ํา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ประสิทธิภ าพการกํา จัดการศึ
ไนโตรเจนเฉลี
่ ยร้อยละ 83.1±8.8 ในขณะที่ประสิทธิภ าพการกํ า จัดแอมโมเนียเป็นร้อยละ
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
92.1±4.3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แสงจิ
ตต ไต,แสง
คําสําคัญ : ปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงซีเโดย
ควนซิ
่งแบตซ์
กระบวนการกําจัดไนโตรเจนออโตโทรฟิกสมบูรณ์ผ่านไนไทรต์, อัตราการ
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
เติมอากาศ, บําบัดไนโตรเจน
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความต
องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
Abstract
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ชลี เยาวราช nitrification and denitrification is difficult to low organic
Nitrogen removalโดยbyอัญtraditional
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํ
นทรียดวยวิธปี to
ลูกขmodify
าวตนเดี่ยวและ
nitrogen ratio in anaerobically treated. This
studyานาอิ
attempted
the Sequencing Batch Biofilm
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตํ2าบลทมอ
3 อําเภอปราสาท
reactor coupling withจังหวั
CANON
ดสุรินทร process. Plastic media of 332 m /m specific surface area was used in
the experiment. Completely
Nitrogen
removal Over Nitrite (CANON) process is biological
โดย Autotrophic
โสภิตตา ประพฤทธิ
พงษ
nitrogen removal byกลยุ2ทธgroups
microorganism.
The first group is aerobic ammonia
การตลาดคof
าปลีautotrophic
กของชุมชนทาน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร is anaerobic ammonium oxidation. The consumption ratio of
oxidation and the other (ANAMMOX)
oxygen to nitrogen calculated
from stoichiometric
equations
CANON
process equals to 1.94 g O2 /
การวิเคราะหทางการเงิ
นของการลงทุนทําสวนสละ
ในจังหวัดfor
จันทบุ
รี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
g N. The aeration in Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) was continuous supplying (SBBR-WC).
Synthetic wastewater without organic matter. Wastewater has an ammonia concentration of about
300 mg/l. The hydraulic retention time was controlled at 48 hours. It was found that total nitrogen
removal efficiencies and ammonia removal efficiencies were 83.1±8.8 % and 92.1±4.3 %, respectively
Keywords : Sequencing Batch Biofilm Reactor, SBBR, CANON process, Aeration Rate, Nitrogen removal
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บทนํา

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

อคจายโดยหนึ
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
:
ปัจจุบันน้ําเสียก่อให้เกิดการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็บนสินอย่คาาในล็
งมาก
่งในสาเหตุ
อาจมาจากธาตุ
อาหาร
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวัต่มกรรม
ไนโตรเจนปนเปื้อนมากับน้ําเสียที่ถูกปล่อยลงสู
เมื่อมีปริมาณไนโตรเจนที
ากเกินจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทร
โดย พิ่แชหล่
ญณงี น้ตีํารณากรณ
ฟิเคชัน (Eutrophication) และเกิแนวทางการศึ
ดปัญหาต่เพืกอษาเพิ
แหล่
ํา (V.H.
น้ําาเสีแปรรู
ยทีป่มีปริมาณธาตุอาหารจําพวก
องทางการจั
ดจํSmith.,2009)
าหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
่อขั่มบงชน้เคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอนตตํสาหกรรมอาหาร
าบลโปงน้ํารอน อําเภอโป
งน้ํารอนM.,
จังหวัetดจัal.,
นทบุ1997)
รี
ไนโตรเจนมาก ได้แก่ น้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและอุ
(Strous,
การลดปริมาณ
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
ไนโตรเจนในน้ําทิ้งจึงมีความจําเป็นในการป้องกันการเกิดปัญหาต่อแหล่งน้ํา การบําบัดน้ําเสียส่วนมากจะผ่านการบําบัด
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
แบบไร้อากาศก่อนแล้วจึงผ่านการบําเพืบั่อดการจั
แบบใช้
อหอประชุ
ากาศ
นการบํ
บัยรติดฯแบบไร้
อเภอขลุ
ากาศเป็
มสิโดยการผ่
ริรําไพพรรณ
มพระเกี
( อํา36)
(อาคาร
ดจําณหน
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดามาบไผ
ตําาบลมาบไพ
ง จังนหวัการลดปริ
ดจันทบุรี มาณสารอินทรีย์
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ลงแต่ยังคงมีความเข้มข้นของ COD/N โดยต่ําจักและเมื
านการบําบัดแบบใช้อากาศ ซึ่งมีกระบวนการไนตริฟิเคชัน
รกฤษณ่อมาผ่
วิเชียรมงคล
ดการสื่อสารแบบปากต
กทรอนิ
(eWOM) มกับอากาศและสารอิ
ผลประกอบการ นทรีย์ เพื่อให้
(Nitrification) และดีไนตริฟิเคชัน กรอบแนวคิ
(Denitrification)
ต้องเสียค่อาปากอิ
ใช้จ่าเล็ยเพิ
่มขึก้นสในการเติ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
กระบวนการเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ เพราะฉะนั้ น จึ ง มี ก ารนํ า จุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ออโตโทรป (Autotrophs) มาใช้ ใ น
โดย บัลลังก สันทัด
กระบวนการบําบัดไนโตรเจนแบบไร้การปรั
อากาศ
กระบวนการนี้สามารถเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนโตรเจนก๊าซได้โดยใช้ไนไทรต์
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เป็นสารรับอิเล็กตรอน ซึ่งเรียกกระบวนการนี
บริษัท XYZ จํ้วา่กัาดกระบวนการ Anaerobic Ammonium Oxidation (ANAMMOX)
(Xiao Dong., et al., 2003; Y.-H. Ahn.,โดยetวัชal.,
โดยกระบวนการนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเติมสารอินทรีย์
รพล2004)
วงศจันทร
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
บสินบคถัางประเภทผลิ
และลดค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศ ดังนั้นจึงมีการนําจุลินทรีย์กลุ่มออโตโทรปมาใช้
ร่วมกั
ปฏิกรณ์ตทโคมไฟ
ี่เหมาะสม
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรานัจุนลทิ นทิทรี
วาราตรี
งานวิ จั ย นี้ จึ ง เป็ น การศึ ก ษาการนํ
ย์ ก ลุว่ มิทยออโตโทรปมาใช้ ร่ ว มกั บ ถั ง ปฏิ ก รณ์ ซี เ ควนซิ่ ง แบตซ์
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
(Sequencing Batch Reactor)
โดยมีการนําเอาจุลินทรีย์ไปเกาะบนตัวกลางทําให้เกิดเป็นชั้นฟิล์มขึ้น ชั้นฟิล์ม
จังหวัดจันทบุรี
แบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นฟิล์มทั้งสองชัโดย
้นจะแบ่
นเนืรัก่อษงจากการแพร่เข้าไปของออกซิเจนละลายน้ํา ชั้นฟิล์ม
ชวนพบง แยกกั
เอี่ยวสานุ
ชั้นนอกที่สัมผัสกับอากาศจะก่อให้การศึ
เกิดกระบวนการออโตโทรปไนตริ
ฟิเคชันจชุจะเปลี
นแอมโมเนียอยุเป็ธยานไนไทรต์ ส่วนชั้น
กษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
มชน อํา่ยเภอพระนครศรี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ฟิล์มชั้นในไม่มีอากาศจะเกิดเป็นระบบไร้อากาศทําให้เกิดกระบวนการออโตโทรปดีไนตริฟิเคชัน ซึ่งอาจจะใช้ไนไทรต์
โดยนแสงจิ
ตต ไตแสงาซ ดังนั้นจึงนําระบบฟิล์มตรึงมาใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพ
เป็นสารรับอิเล็กตรอนเปลี่ยนแอมโมเนียเป็
ไนโตรเจนก๊
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
การกําจัดไนโตรเจนโดยใช้เวลาการดําเนินการในแต่ละรอบที่ 48 ชั่วโมง
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อั่งญแบตช์
ชลี เยาวราช
เพื่อพัฒนาปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงซีเควนซิ
สําหรับกําจัดไนโตรเจนในน้ําเสียสังเคราะห์ โดยใช้จุลินทรีย์ในกลุ่ม
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ออโตโทรป
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ถังปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
โดย ธันย ชัยทร

การวิเคราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละวยในจังหวั
จันทบุรลี ิกใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ปฏิกรณ์แบบฟิล์มตรึงซีเควนซิ
่งแบตซ์
(SBBR)
ซึ่งประกอบด้
ท่อดอะครี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
20
เซนติ เ มตร สู ง 50 เซนติ เ มตร จํ า นวน 2 คอลั ม น์ โดยในแต่ ล ะคอลั ม น์ มี ป ริ ม าตรใช้ ง าน 10 ลิ ต รและ
ภายในแต่ละคอลัมน์ใส่ตัวกลางพลาสติกเพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ มีการติดตั้งใบพัดกวนเพื่อให้มีการกวนผสมตลอดเวลา
และมีหัวฟู่เติมอากาศที่ด้านล่างของถังปฏิกรณ์ ดังรูปที่ 1

502

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษรูัทปXYZ
ที่ 1 จํลัากกัดษณะปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงซีเควนซิ่งแบตซ์ที่ใช้ในการทดลอง
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั
ตัวกลางพลาสติ
ก บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
: บริษัท XYZ
จํากัโดพรไพลีน มีพื้นที่ผิวจําเพาะที่ใช้ในการทดลอง 322 ตารางเมตร
เป็นตัวกลางพลาสติ
กสีฟกรณี
้า ทํศึกาษา
จากพลาสติ
กโพลิ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ต่อลูกบาศก์เมตร สูง 4 เซนติ
มตร มีเ้อส้และการตั
นผ่านศูดนสิย์นกใจของผู
ลางเท่ซาื้อกัทีบ่มีต4อผลิเซนติ
ความถ่รวกิงจํ
เพาะ 0.91 ดังรูปที่ 2
พฤติกเรรมการซื
ตภัณเฑมตร
จากตนมีกกของธุ
จชุมาชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
รูปที่ 2 ตัวขกลางพลาสติ
นการทดลอง
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
องการทํานาอินกทรีทีย่ใช้ดวใยวิ
ธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
งหวัดสุรินทร
สําหรับการป้อจันสารอาหารจะทํ
าการเตรียมสารอาหารในถังและทําการป้อนสารอาหารโดยใช้ปั้มดูดน้ําจากถัง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เข้าไปในแต่ละถังปฏิกรณ์
อย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์หลุดลอกออกจากตัวกลางมากเกินไป ส่วนน้ําขาออกจะใช้วิธี
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
กาลักน้ํา
โดย ธันย ชัยทร

เชื้อจุลินทรีย์ การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ เ ริ่ ม ต้ น เป็ น สลั ด จ์ เ อเอสที่ นํ า มาจากโรงบํ า บั ด น้ํ า ทิ้ ง ชุ ม ชนหนองแขมและนํ า มาเลี้ ย ง
ในถังซีเควนซิ่งแบตช์ โดยใช้น้ําเสียเจาะจงสําหรับแอโรบิกและแอนแอโรบิกออโตรโทรปแอมโมเนียออกซิไดซิ่งแบคทีเรีย
น้ําเสีย
ใช้น้ําเสียสังเคราะห์เตรียมตามวิธีของ Van de Graaf และคณะ (1996) มีส่วนประกอบของน้ําเสียดังนี้
NaHCO3 0.4185 ก./ล., KH2PO4 0.0272 ก./ล., MgSO4.7H2O 0.3 ก./ล., CaCl2.2H2O 0.18 ก./ล. trace element
1 ประกอบด้วย EDTA 5 ก./ล., FeSO4 5 ก./ล. trace element 2 ประกอบด้วย EDTA 15 ก./ล., ZnSO4.7H2O 0.43
ก./ล., CoCl2.6H2O 0.24 ก./ล., MnCl2.4H2O 0.99 ก./ล., CuSO4.5H2O 0.25 ก./ล., Na2MoO4.2H2O 0.22 ก./ล.,
NiCl2.6H2O 0.19 ก./ล., NaSeO4.10H2O 0.21 ก./ล., H3BO4 0.014 ก./ล. เติม element ทั้ง trace element 1 และ
2 อย่างละ 1 มล. ต่อ 1 ลิตรของน้ําเสียสังเคราะห์ โดยมีค่า ความเข้มข้นของ NH4+-N 400 มก.N/ล.
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

การดําเนินการในระบบฟิล์มตรึงซีเควนซิงแบตช์PROCEEDINGS
(SBBR)

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลาเวลากั
ยวันพระราชสมภพสมเด็
พระนางเจ
าไพพรรณี
ครบ 113
ใช้น้ําเสียสังเคราะห์
ในการดําจเนิัยน(ภาคบรรยาย)
การทดลอง
กพักน้ํา จ48
ชั่วารํโมง
เวลา
1 ปวัฏจักร 48 ชั่วโมงและทําการ
บทความวิ
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เติมอากาศตลอดเวลาแบ่งการทดลองออกเป็น
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
1. ควบคุมความเข้มข้นออกซิ
เจนละลายน้ําในช่วง 0.6-1.0 มก./ล.ใช้ปฏิกรณ์ SBBR 2 ถัง เป็นการทําซ้ํา
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เรียกการทดลอง SBBR1 และ SBBR2 โดย“การพั
พิชญณี ตีรณากรณ
2. ควบคุมอัตราการไหลของอากาศจากค่
ตราการถ่
จนให้าแปรรู
เท่าปกับความต้องการออกซิเจน
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําายเทมวลออกซิ
หนายน้ําพริกเห็4.0”
ดเนางฟ
่อขั่มบาชอัเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรีSBBR-C
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ในกระบวนการ CANON เรียกการทดลอง

โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
วิธีวิเคราะห์
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนี
ไนไทรต์
อ้างอิงจาก Standard Methods for
โดย จักยรกฤษณ
วิเชีแยละไนเตรต
รมงคล
กรอบแนวคิด(1998)
การสื่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กตทรอนิ
ผลประกอบการ
Examination of Water and Wastewater
ซึ่งค่าพารามิ
เตอร์
่าง ๆกสที(eWOM)
่ทําการวิกัเบคราะห์
แสดงดังตารางที่ 1 ใน
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
การวิเคราะห์แต่ละครั้งจะทําการเก็บน้ําทั้งขาเข้าและขาออก
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ที่ทําการวิเคราะห์
ละวิจํธาีกกัดารวิเคราะห์ (APHA, AWWA and WEF., 1998)
บริษัท แXYZ
โดย วัชรพล วงศจันทร
พารามิเตอร์ที่วิเการปรั
คราะห์
ีการวิเคราะห์ บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิวิดธพลาดในการตรวจนั
ษา : บริษัท XYZelectrode
จํากัด
DO ยานยนต กรณีศึกMembrane
method (4500-O : G)
+
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
NH4
Titration Method (4500-NH3 C)
- พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุร-กิจชุมชน
NO3 จังหวัดจันทบุรี Cadmium Reduction Method (4500-NO3 E)
NO2โดย ชวนพบ เอีColorimetric
่ยวสานุรักษ Method (4500-NO2 B)
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
ผลการวิจัย
สรรพสามิ
ตใหมกเับจนละลายน้
การบริโภคของคนไทย
การให้อากาศแบบต่อเนื่องโดยการควบคุมออกซิ
ําต่ํากว่า 1 มก.O2/ล.
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
การให้อากาศต่ํา ๆ พิจารณาจากความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําให้มีค่าต่ํากว่า 1 มก.O2/ล. โดยไม่มีการ
การสื่องสารทางการตลาดที
อความตองงการซื
สินคฟาิลในร
านคงซีาปลี
ก: กรณี
ศึกษา เป็นการนําเอา
ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ การตรึ
ฟิล์มเป็นการดํา่มเนิีผลตนการในถั
ปฏิก้อรณ์
์มตรึ
เควนซิ
่งแบตซ์
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ตัวกลางพลาสติกใส่ลงไปในถังเพื่อให้จุลินทรี
เกาะ
โดยแบ่งเป็นสองการทดลอง SBBR1 และ SBBR2 ดําเนินการ
โดยยอั์ยญึดชลี
เยาวราช
เหมือนกัน ทําการป้อนน้ําเสียสังเคราะห์
โดยเริ
่
ม
ป้
อ
นที
นแอมโมเนี
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร่คขวามเข้
องการทํมาข้นาอิ
นทรียดวยวิยธปี 100
ลูกขาวตนมก.N/ล.
เดี่ยวและ จนถึงความเข้มข้น
การทํานาอินทรียแบบดั
้งเดิมมของกลุ
อําเภอปราสาท
แอมโมเนีย 400 มก.N/ล. มีการกวนผสมตลอดเวลา
ควบคุ
เวลากัมกเกษตรกรรมธรรมชาติ
พักน้ํา 48 ชั่วโมงตํามีบลทมอ
การวิเคราะห์
ปริมาณแอมโมเนีย
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ไนไตรต์และไนเตรทในน้ําออก ผลการวิเคราะห์น้ําดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 สําหรับ SBBR1 และ SBBR2 ตามลําดับ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
การทดลองในถัง SBBR1 และ SBBR2 เป็นผลการทดลองในช่วงการตรึงฟิล์มและป้อนอากาศโดยควบคุม
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ออกซิ เ จนละลายน้ํ า ให้ ต่ํ า กว่ า 1 มก.Oโดย2/ล.
ธันยโดยกํ
ชัยทร า หนดให้ มี ก ารเติ ม ความเข้ ม ข้ น ของแอมโมเนี ย ในน้ํ า เข้ า

100 - 400 มก.N/ล. จากความเข้มข้การวิ
นสารประกอบไนโตรเจนในน้
ําออกในรูปที่ 3 และ 4 นํามาคํานวณประสิทธิภาพการ
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
กําจัดไนโตรเจนพบว่า อยู่ในช่วงร้อยละ 62โดย ดวงรั
ถึงต89
อยละ 53 ถึง 91 ของการทดลอง SBBR1 และ SBBR2
น สวัและร้
สดิ์มงคล
ตามลําดับ และมีประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียอยู่ในช่วงร้อยละ 73 ถึง 94 ของทั้งการทดลอง SBBR1 และ SBBR2
จะเห็นได้ว่าทั้งสองการทดลองมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงความเข้
ยในน้ําเข้าและสารประกอบไนโตรเจนในน้ําออกของปฏิกรณ์ SBBR1
โดยมบัข้ลนลัของแอมโมเนี
งก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความเข้
มข้นของแอมโมเนี
ยในน้อํางการซื
เข้าและสารประกอบไนโตรเจนในน้
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา ําออกของปฏิกรณ์ SBBR2
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
การควบคุมอัตราการเติมอากาศ
โดย อัญชลี เยาวราช
การดําเนินงานการวิเคราะห
SBBR-C
โดยควบคุ
มอัตาราการเติ
่คํา่ยนวณได้
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
นาอินทรียดมวอากาศตามที
ยวิธปี ลูกขาวตนเดี
วและ จากสมการมวลสารสัมพันธ์
านาอินอทรีัตยราการเติ
แบบดั้งเดิมมอากาศเท่
ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
าเภอปราสาท CANON ดําเนินการ
เป็นการเติมอากาศต่อเนืการทํ
่องและมี
ากับความต้องการสํ
าหรับอํกระบวนการ
ดสุรินทร(SBBR) ที่เวลาวัฏจักร 48 ชั่วโมง โดยได้ทําการป้อนน้ําเสียสังเคราะห์ โดยมีความ
ในระบบฟิล์มตรึงซีเควนซิจังงหวัแบตซ์
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เข้มข้นของแอมโมเนียมไนโตรเจน 200-300 มก.N/ล. ปริมาตร 10 ลิตรต่อ 2 วัน ได้ทําการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
และแสดงค่าความเข้มข้นของแอมโมเนี
ไนไทรต์ไนโตรเจนและไนเตรทไนโตรเจนในน้ําออก ซึ่งแสดงผล
โดย ธันย ชัยยมไนโตรเจน
ทร

การวิเคราะห์น้ําให้เห็นในรู
ปที่ 5 ในการทดลอง SBBR-C เป็นการเติมอากาศต่อเนื่องและมีอัตราการเติมอากาศเท่ากับ
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ความต้องการสําหรับกระบวนการ
CANON
A.O., et al, 2001) แสดงดังรูปที่ 5 โดยแสดงข้อมูลหลังการ
โดย ดวงรั
ตน สวัส(Sliekers,
ดิ์มงคล
เปลี่ยนน้ําโดยดึงน้ําทั้งหมดออกจากถัง ในวันที่ 0 - 12 มีการเติมอากาศด้วยอัตราการเติมอากาศ 0.28 ลิตร/นาทีและ
มีการเติมความเข้มข้นแอมโมเนียเข้าระบบ 200 มก.N/ล. เมื่อวิเคราะห์น้ําออกพบว่า ปริมาณแอมโมเนีย ไนไทรต์และ
ไนเตรตเหลือเพียงเล็กน้อยในระบบ ในวันที่ 13 - 25 เติมอากาศด้วยอัตราการเติมอากาศ 0.35 ลิตร/นาที และมีการเติม
ความเข้มข้นของแอมโมเนียเข้าระบบ 250 มก.N/ล. ในน้ําออกพบว่ามีปริมาณไนไทรต์และไนเตรตเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณ
แอมโมเนียยังน้อยเช่นเดิม ส่วนในวันที่ 26 - 47 มีการเติมอากาศด้วยอัตราการเติมอากาศ 0.42 ลิตร/นาทีและมีการเติม
ความเข้มข้นแอมโมเนียเข้าระบบ 300
มก.N/ล. ในน้ําออกพบว่า ปริมาณไนไทรต์แ ละไนเตรตน้ อยแต่ปริมาณ
แอมโมเนียสูง อาจเป็นเพราะมีการเกิดไนไทรต์ที่น้อยเกินไปทําให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของจุลินทรีย์อนามอกซ์
ในการเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนโตรเจนก๊าซ ทําให้พบปริมาณแอมโมเนียสูงในระบบ โดยพบว่าประสิทธิภาพการกําจัด
ไนโตรเจนเฉลี่ยร้อยละ 83.1±8.8 ในขณะที่ประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียเป็นร้อยละ 92.1±4.3
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รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรั
บ
ปรุงเสนทางการขนส
TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศําึกออกของการทดลอง
ษา
รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอมโมเนี
ยในน้งโดยใช
ําเข้าและสารประกอบไนโตรเจนในน้
บริษัท XYZ จํากัด
SBBR-C
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั
บ
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ตัวกลางที่ใช้ในการทดลอง
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ตัวกลางที่ใช้ในการทดลองเป็นตัวโดยกลางพลาสติ
กสีฟ้า ทําจากพลาสติกโพลิโพรไพลีน มีพื้นที่ผิวจําเพาะที่ใช้ใน
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
การทดลอง 322 ตารางเมตรต่อลูพฤติ
กบาศก์
เมตร้อและการตั
สูง 4 เซนติ
เมตรซมีื้อทีเส้่มีตนอผ่ผลิานศู
ลางเท่
ากับรกิ4จชุเซนติ
กรรมการซื
ดสินใจของผู
ตภัณนฑย์จกากต
นกกของธุ
มชน เมตร มีความ
จังหวัยบกั
ดจันบทบุงานวิ
รี จัยอื่นดังตารางที่ 2 พบว่า ตัวกลางที่ใช้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
ถ่วงจําเพาะ 0.91 เมื่อทําการเปรียบเที
โดย
ชวนพบ
่ยวสานุรักษ วกลางเส้นใยมีพื้นที่ผิวจําเพาะมากทําให้เชื้อจุลินทรีย์
ตัวกลางอื่น แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าตัวกลางเส้นใย เอีอาจเพราะตั
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
สามารถยึดเกาะได้ดีกว่าตัวกลางพลาสติ
ก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการตรึงฟิล์มในตั
วกลางที่ต่างกัน
โดย อุบล ไมพุม
การสืความเข้
่อสารทางการตลาดที
นคา ในร
าปลีก: กรณีศึกษา
มข้น ่มีผลตอความตองการซื้อสิประสิ
ทธิานค
ภาพการ
ถัง
HRT ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ค่าออกซิเจน
ตัวกลาง
แอมโมเนี
ยญเข้ชลีา เยาวราช
กําจัดแอมโมเนีย
อ้างอิง
โดย
อั
ปฏิกรณ์
(วัน)
ละลาย (มก./ล.)
อยละ)
การวิเ(มก.N/ล.)
คราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรีไนโตรเจน
ยดวยวิธปี ลูกข(ร้าวต
นเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
(มนฑรัตน์ บุญมา,
FFBR
พลาสติก
2 จังหวั212.8±18.9
0.75±0.1
89.8
ดสุรินทร
2551)
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
(อุรารินทร์ เจ้าเพ็ง,
ทธการตลาดคาปลีกของชุ0.75±0.25
มชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุ94
งเทพมหานคร
UFFR
เส้นใย
2 กลยุ
146.64±14.78
2550)
โดย ธันย ชัยทร

(กัลวดี เทียนจวง,
2553)
SBBR
พลาสติก
2
100-400
0.5
84.28±7.71
งานวิจัยนี้
หมายเหตุ FFBR =Fixed Film Baffle Reactor UFFR = Upflow Fixed Film Reactor SBBR = Sequencing
Batch Biofilm Reactor
FFBR

พลาสติก

2

การวิเ100-200
คราะหทางการเงินของการลงทุ
ดจันทบุรี
0.5นทําสวนสละ ในจังหวั78.15
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

การเติมอากาศต่ําๆ แบบต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ํา ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมออกซิเจน
ต่ อ ลิ ต ร ในปฏิ ก รณ์ SBBR มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า จั ด ไนโตรเจนและแอมโมเนี ย ได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ53 และ73
ตามลําดับที่เวลากักพักน้ํา 48 ชั่วโมง ภาระบรรทุกแอมโมเนียสูงสุดที่ศึกษาในงานวิจัยนี้เท่ากับ 8.33 ก.ก.N/ลบ.เมตรชม.
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
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2560 ธันวาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
การควบคุมการเติมอากาศตามที่คํานวณได้
จากสมการมวลสารสัมพันธ์ ที่เวลากักพักน้ํา 48 ชั่วโมง ในการเติม
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

อากาศแบบต่อเนืบทความวิ
่องพบว่ามีจปัยระสิ
ทเนืธิ่องในวโรกาสคล
ภาพการกํ
จัดไนโตรเจนทั
้งหมดร้
อยละ
83.096±8.78
ายวันาพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113
ป
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
การทราบอัตราการถ่ายเทออกซิเจนของอุปกรณ์การเติมอากาศ สามารถใช้ในการควบคุม ปริมาณออกซิเจนที่
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นค่อาในล็
อคจามย ออกซิ
สินคาประเภทช็
อคโกแลต
ต้องการเพื่อให้เกิดกระบวนการ
CANON โดยไม่ต้องใช้บเสิครื
งควบคุ
เจนละลายน้
ํา :

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
ข้อเสนอแนะ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบาในโป
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จัท
งหวั
เมื่อเกิดการสะสมไนไตรต์
นระบบควรหาแนวทางในการลดไนไตรต์
ี่เกิดดจัขึน้ทบุ
นทัรนี ที เพราะไนไตร์ทที่สูงจะทําให้
โดย พศวัต สุขสบาย
เกิดการยับยั้งกิจกรรมของจุ
ลินทรีย์อนาม็
อกซ์ตภัและทํ
าให้ประสิ
ทธิภาพการบําบัดลดลง
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
าแปรรู
วันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
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ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
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ดวงรัตนbenthos)
สวัสดิ์มงคลเป็นสัตว์ที่อาศัยและหากินตามพื้นผิวหน้าดิน หรือดํารงชีวิต
สัตว์ทะเลหน้าดิน หรือสัตว์หน้าดินโดย
(Marine
อยู่ ตามพื้นท้ องน้ํา รวมไปถึง สัตว์ที่เกาะหรืออาศัยอยู่ตามกองหิน โขดหิ น พืชน้ํ า รวมทั้งในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลด้วย
ชนิดของสัตว์หน้าดิน สามารถแบ่งได้ตามแหล่งที่อยู่อาศัย ได้แก่ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนดิน (Epifauna) หมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่บน
พื้นท้องทะเลที่เป็นดิน โคลน ทราย หรือซากสิ่งมีชีวิต และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดิน (Infauna) หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในรูหรือ
ใต้ดิน (สมถวิล จริตควร, 2535) สัตว์หน้าดินจัดเป็นผู้บริโภคลําดับแรก ๆ ของห่วงโซ่อาหาร และเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของ
สัต ว์ น้ําขนาดใหญ่อื่น ๆ ตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้า ดิน เช่น พวกหอยทะเลทั้งพวกหอยฝาเดี ยวและหอยสองฝา กุ้ง ปู ปลา
ชนิดต่าง ๆ (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, 2546) ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในทะเล เป็นสิ่งบ่งชี้
ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องสั ต ว์ น้ํ า ที่ อ าศั ย ในบริ เ วณนั้ น โดยเฉพาะฝู ง ปลาและสั ต ว์ น้ํ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ
โดยสัตว์หน้าดินดังกล่าวล้วนแต่มีบทบาทที่สําคัญทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น และระดับประเทศ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา
ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลนั้นมีสัตว์ทะเลหน้าดินอาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทําประมงและการท่องเที่ยว ได้ทําให้เกิดการรบกวนและทําลายพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
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ว์หานโป
น้า ดิงน้นําภายหลั
ง
การปลู
ก
ฟื
้
น
ฟู
ย
ั
ง
รอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงมีน้ําคร่ ออนนข้จังาหวังน้ดจัอนยและจํ
ทบุรี า กั ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การศึ ก ษา
สถานภาพความชุกชุมของสัตว์หน้โดย
าดินพศวั
แยกเป็
รายชนิดในพื้นที่หญ้าทะเลตามธรรมชาติ เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งหญ้า
ต สุขนสบาย
ฒนาผลิตวัภักนณทีชุ่ ฑ19
องการของผู
ทะเล เช่น จําลอง โตอ่อน แนวทางในการพั
(2545) ศึกษาความชุ
มเห็ของสั
ตาว์แปรรู
ห2560
น้าปดิตามความต
นขนาดใหญ่
ในพื้นทีบ่หริโญ้ภคาทะเลชนิด Halophila ovalis
-ด20นางฟ
ธันวาคม
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
งตจัว์งหหวัน้ดาจัดินนทบุในพื
รี ้นที่ที่มีหญ้าทะเล และพื้นที่ที่
บริเวณอ่าวบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อเปรีมหาวิ
ยบเที
ยยบความแตกต่
งของประชากรสั
ทยาลั
ราชภัฏรําไพพรรณี จัางหวั
ดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ไม่มีหญ้าทะเล ในช่วงเดือนพฤษภาคม
และมิ
ถุนายน 2545
ะเลหน้าดินกลุ่มเด่น ได้แก่ ไส้เดือนทะเล
กรอบแนวคิดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิเผลการศึ
ล็กทรอนิกกสษาพบสั
(eWOM)ตกัว์บทผลประกอบการ
หอย และครัสเตเชียน บริเวณพื
ี่มีหกญ้ประเภทบริ
าทะเลมีกคารโรงแรมในประเทศไทย
วามหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินมากกว่าพื้นที่ที่ไม่มี
ของธุร้นกิจทีค่ทาปลี
โดย บัลลังก สันทัด ตว์หน้าดินในพื้นที่หญ้าทะเลตามธรรมชาติ เช่น สุเมตต์ ปุจฉาการ (2548)
หญ้าทะเล และการศึกษาความหลากหลายของสั
การปรั
บ
ทางการขนส
งโดยใช
และ VRPTW
ใช กรณีไปจนถึ
ศึกษา งปากแม่น้ําตราด จังหวัดตราด
ศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้ปรุางดิเสนนในพื
้นที่ปากแม่
น้ําTSP
บางปะกง
จังหวัมาประยุ
ดฉะเชิกงตเทรา
บริษัท XYZ จํากัด
จํานวน 2 ครั้ง รวม 44 สถานี ครอบคุ
ลมทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ผลการศึกษาพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 15 ไฟลัม 107 วงศ์
โดย วัชรพล วงศจันทร
สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบเป็นการปรั
ชนิดเด่บปรุ
น งคืกระบวนการเพื
อ กลุ่มหอยและหมึ
เดือนทะเล กุ้งบสิกัน้งคาปูประเภทผลิ
และครัสตเตเชี
่อลดความผิกดไส้
พลาดในการตรวจนั
โคมไฟยนอื่น ๆ และเอคไคโนเดิร์ม
ตามลําดับ วศิน ยุวนะเตมียยานยนต
์ และคณะ
ตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
กรณี(2553)
ศึกษา : บริศึษกัทษาความหลากหลายของสั
XYZ จํากัด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
จันทบุรี ผลการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินรวมทั้งหมด 4 ไฟลัม 18 วงศ์ ได้แก่ ไฟลัมแอนเนลิดา ไฟลัมมอลลัสกา ไฟลัม
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
อาร์โทรโพดา และไฟลัมเอคไคโนเดอมาตาร์
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.09, 39.72, 6.02 และ 2.19 ตามลําดับ สัตว์ทะเล
จังหวัดจันทบุรี
หน้าดินกลุ่มเด่น ได้แก่ ไส้เดือนทะเลในวงศ์
โดย ชวนพบCapitellidae
เอี่ยวสานุรักษ วงศ์ Magelonidae และวงศ์ Nepthyidae
ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึการศึ
งมีคกวามสนใจที
ะศึกษาสถานภาพความหลากชนิ
ดและความชุอยุกธชุยามของสัตว์ทะเลหน้าดิน เพื่อนํา
ษาบทบาทผูน่จําในการบริ
หารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรี
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรหญ้าทะเล ที่มีการปลูกเพื่อฟื้นฟูและสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนาง
ไตแสง ้นที่อื่น ๆ ของประเทศต่อไปในอนาคต
(H. pinifolia) หาดเจ้าหลาว จังหวัโดย
ดจัแสงจิ
นทบุตรตี และในพื
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ศึกษาความหลากชนิ
และความชุ
ชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนาง หาดเจ้าหลาว
ราน ซีดพีเฟรชมาร
ท ในกรุกงเทพมหานคร
จังหวัดจันทบุรี
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
วิธีการดําเนินงานวิจัย การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรจินัยทรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลตารางน้ําขึ้นลง เพื่อออกศึกษาภาคสนาม
1. สํารวจเอกสารงานวิ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ในการสํารวจการแพร่กระจายของหญ้
าทะเลผมนาง และความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละเดือน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
2. การศึกษาชนิดและความชุ
โดย ธันกยชุชัมยของสั
ทร ตว์หน้าดินในแหล่งหญ้าทะเล โดยใช้ตารางสุ่มสัตว์ (Quadrate) ขนาด 1x1

เมตร ทั้งหมด 9 ควอดแดรท
อกเก็ทบางการเงิ
ตัวอย่านงสั
ตว์หน้าดินนทําทัสวนสละ
้งที่อยู่บในจั
นดิงนหวัและในดิ
การวิเลืเคราะห
ของการลงทุ
ดจันทบุรี นของพื้นที่หญ้าทะเลที่มีการฟื้นฟู (ภาพที่
1) และมีหญ้าทะเลปกคลุมสูง โดยเก็
ตัวอย่
งในช่
งน้ําลง (Low tide) การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินบริเวณในดิน ทําได้โดย
โดย บดวงรั
ตนาสวั
สดิ์มวงคล
การตักดินใส่ตะแกรงร่อน ที่มีขนาดตา 0.5x0.5 เซนติเมตร จากนั้นนํามาร่อนให้เหลือแต่เพียงสัตว์หน้าดิน กรณีที่จัดจําแนกได้
ให้ทําการนับและบันทึกผลชนิดในตารางข้อมูล สําหรับตัวอย่างที่ไม่สามารถจัดจําแนกได้ ให้น้ําใส่ขวดตัวอย่างที่มีฝาปิด
และน้ํายารักษาสภาพ นํามาศึกษาต่อยังห้องปฏิบัตกิ ารสัตววิทยา

509

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ถิรนัน่มทีการฟื
ภาพที่ 1 พื้นที่หญ้าโดย
ทะเลที
ก ทิวาราตรี
้นฟู วบริิทยเวณ
ณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรรีี
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
า นทีโดย
่พบในบริ
3. จัดจําแนกชนนิดของสัตว์หน้าดิ
ชวนพบเวณแหล่
เอี่ยวสานุงรหญ้
ักษ าทะเล อย่างน้อยระดับสกุล โดยใช้หนังสือ (คีย์ย) ดังนี้ (1)
คู่มืออันดาามัน: หอยทะเลลไทย (ธรณ์ ธําการศึ
ร กษาบทบาทผู
รงนาวาสวั
สดิ์ แนละคณะ,
: กุ้งทะเลไททยอยุ(ธรณ์
นาวาสวัสดิ์
) (2) คู่มือจอัชุนมดา
ําในการบริห2551
ารจัดการเศรษฐกิ
ชนามัอํนาเภอพระนครศรี
ธยา ธํารงน
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
และคณะ,, 2550) (3) คู่มืมืออันดามัน: ปูทะเลไทย (ธรณ
ณ์ ธํารงนาวาสววัสดิ์ และพันธุ์ทิทิพย์ วิเศษพงษ์ษ์พันธุ์, 2550) (4) คู่มือ
โดย
แสงจิ
ต
ไตแสง วัต สายยแสง, 2550) (5) คู่มือปลาทะเลไทย เลล่ม 2 (ธรณ์
อันดามัน: ปลาแนวปะการัง (ธรณ์ ธํารงนาวาสวั
า
สดิ์ ตและอนุ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ณะ, 2547) และ (6) หญ้าทะเลในน่
ท
านน้ําไทย
ไ (สมบัติ ภู่วชิ
ว รานนท์ และะคณะ, 2549) และการ
ธํารง นาววาสวัสดิ์ และคณ
โดย อุบล ไมพุม
สอบถามจจากผู้เชี่ยวชาญ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
4. การศึกษาคววามชุกชุมของสั
าดิน จะร
รายงานผลเป็
นค่าความหนาแนน่นของสัตว์หน้าาดินต่อพื้นที่สุ่มตั
ม วอย่าง 1
รสัานตว์ซีหพีเน้ฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
ตารางเมตตร โดยการคํานวณหาค่
น
าความมหนาแน่
ตว์หน้าดินที่พบในแต่
พ
ละควอดแดรท มีหนน่วยเป็นตัวต่อตารางเมตร
ต
โดย อันญของ
ชลีงสั
เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ข
องการทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
ด

ว

ยวิ
ธ
ป
ี
ลู
ก
ข
า
วต
น
เดี
ย
่
วและ
ซึ่งทําได้โดยการเก็
ด
บตัวอย่างในตารางสุ่มสั
ม ตว์ (Quadraate) ขนาด 1xx1 เมตร นับจํจานวนสัตว์หน้าาดินทั้งหมดที่พบในตาราง
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
สุ่มสัตว์ ซึ่งจะได้
ง จํานวนของสัตว์หน้าดินต่ตอพื้นที่แหล่งหญ้
ห าทะเล 1 ตารรางเมตร (ณัฐวดีดี นกเกตุ, 2551)
จังหวัดสุรินทร
ดินตคํตาานวณได้
า ประพฤทธิจากจํ
า
ตว์หน้
ห าดินแต่ละชนินิดที่พบต่อสัดส่วนของสั
ว
ตว์
5. วิเคราะห์ค่าการปรากฏของงสัตว์หโดยน้าโสภิ
พงษานวนของสั
หน้ า ดิ น ทัั้ ง หมด จากกา รออกเก็ บ ตั วกลยุ
อ ทาธงทั
อย่
้
ง
หมด
4
ครั
้
ง
โดยการ
รใช้
ส
มการหาค
ค่
า
การปรากฏข
ของสั
ต
ว์
ห
น้
า
ดิ
น
(Socc.)
การตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ดังสมการ
โดย ธันย ชัยทร

Socc. การวิ
= เคราะหทางการเงิ
(ni*1100)/N
นของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

เมื่อ ni
N
Socc..
แบ่งเป็น

โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

จํานวนขอองสัตว์หน้าดินแต่
แ ละชนิดที่พบ
=
จํานวนขอองสัตว์หน้าดินทั้งหมดที่พบ
=
=
ค่าการปรากฏของสัตว์หน้นาดิน
ชนิดทีท่พบยากมาก (Rare species))
(R)
ชนิดทีท่พบยาก (Unccommon speccies)
(U)
ชนิดทีท่พบทั่วไป (Coommon speciees)
(C)
ชนิดทีท่พบง่าย (Veryy common sppecies)
(V)

510

คิดเป็ป็น 10%
คิดเป็ป็น 10%-25%
คิดเป็ป็น 25%-50%
คิดเป็ป็น 50% ขึ้นไป

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

6. การทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อความชุกPROCEEDINGS
ชุมของสัตว์หน้าดิน ได้แก่ พื้นที่การสุ่มตัวอย่าง และฤดูกาล ได้แก่ ฤดูแล้ง
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดัและฤดู
บชาติวิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11
(เดื อ นมี น าคม 2559 และเดื อเนืนกุ
ม ภาพั น ธ์ 2560)
ฝ น (เดื
อ นสิ ง หาคม และเดื อ นตุ ล าคม 2559)
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่8
โดยทดสอบทางสถิติด้วย One-Way ANOVA
7. วิเคราะห์แการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ละสรุปผลทั้งหมด นําเสนอแนวทางการจั
ตว์ทะเลหน้
าดิ:น และแหล่งหญ้าทะเล บริเวณ
บสินคาในล็อคจายดสิการสั
นคาประเภทช็
อคโกแลต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี “การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
ผลการวิจัย
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
งน้ํารองนหญ้
ตําบลโป
งน้ํารอน อําเภอโป
งน้ํา้นรอฟูน หาดเจ้
จังหวัดจัานหลาว
ทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1. ความหลากชนิดของสัตว์ของโรงเรี
หน้าดินยนบ
บริาเนโป
วณแหล่
าทะเลผมนางที
่มีการฟื
โดย พศวัต สุขสบาย
ผลการศึกษาพบความหลากชนิ
ดของสัตว์หน้าดินาแปรรู
บริเวณหญ้าทะเลที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม 2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 32 เพืสกุ่อการจั
ล 34ดจํชนิ
ดายโดยไฟลั
มยMollusca
หน้รี าดินมากที่สุด จํานวน 16 สกุล
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
าณหนหอประชุ
ของโรงเรี
นวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําพบความหลากชนิ
บลมาบไพ
เภอขลุงดจัของสั
งหวัดจัตนว์ทบุ
ยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ
วิ2เชีชนิ
ยรมงคล
17 ชนิด โดยมีองค์ประกอบของหอยชนิ
ดมหาวิ
เด่นทยาลั
ด ได้แก่ หอยถั่วเขียว (Clithon oualaniensis) พบร้อยละ 24.04
ดการสือ่อยละ
สารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
และหอยเจดีย์ (Sermyla กรอบแนวคิ
riquetii) พบร้
17.47 รองลงมาคื
อ ไฟลั
ม Arthropoda
พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 13 สกุล 14
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ชนิ ด โดยสั ต ว์ ห น้ า ดิ น ที่ พ บความหลากหลายมากที
่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ปู พบทั้ ง หมด 9 สกุ ล 10 ชนิ ด เช่ น ปู เ สฉวนก้ า มฟ้ า
โดย บัลลังก สันทัด
(Clibanarius longitarsus)
ปูหบปรุ
ินก้งเสามฟ้
า (Thalamita
crenata)
และปู
ม้า (Portunus
การปรั
นทางการขนส
งโดยใช TSP
และ VRPTW
มาประยุ
กตใช กรณีศึกษาpelagicus) เป็นต้น ดังภาพที่ 2
สําหรับไฟลัม Annelida ไฟลั
Echinodermata
และไฟลัม Chordata พบสัตว์หน้าดินไฟลัมละ 1 สกุล 1 ชนิด เท่านั้น
บริษัทมXYZ
จํากัด
ชรพล วงศ
ส่วนความชุกชุมของสัตว์หน้าดินโดย
ที่พวับมากที
่สุดจันคืทรอ แอมฟิพอด พบองค์ประกอบถึง 43.34% และพบเพียงครั้งเดียว
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น ดังตารางที่ 1
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ตารางที่ 1 ความหลากชนิดของสัตโดยว์หถิน้รานัดินนททีทิ่พวาราตรี
บในบริวิทเยวณแหล่งหญ้าทะเลผมนางที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
Phylum
ชื่อวิทยาศาสตร์
จํานวน ร้อยละของ
จังหวัดจัวงศ์
นทบุ/รชืี ่อสามัญ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การปรากฏ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
(%)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Annelida
ไส้เดือนทะเล
1) Nereis sp.
19
0.39
โดย แสงจิตต ไตแสง
Mollusca
หอยก้างปลา
1) Murex trapa
1
0.02
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
หอยขี้กโดยา อุบล ไมพุม
2) Telescopium telescopium
22
0.46
การสื
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
องการซื
้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
หอยโข่
ง
3) Pila
ampullaceal
3
0.06
รหอยขอบกระด้
าน ซีพีเฟรชมารทงในกรุงเทพมหานคร
4) Nassarius pullus
193
4.01
โดย อัญชลี เยาวราช
Mollusca
หอยขอบกระด้
งลายแถบของการทํ
5) Nassarius
stolatus
23
0.48
การวิ
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิ
ธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
หอยแครง
Tegillarca granosa
3.10
การทํ
านาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุม6)เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท 149
จัหอยเจดี
งหวัดสุรินยทร์
7) Sermyla riquetii
841
17.47
โดย
โสภิ
ต
ตา
ประพฤทธิ
พ
งษ
หอยจอบ
8) Atrina lamellate
1
0.02
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
หอยตลัโดย
บ ธันย ชัยทร
9) Meretrix meretrix
39
0.81

หอยตาวัว

10) Turbo bruneus

หอยทับทิม
หอยเทพรส
หอยนางรม
หอยวงพระจันทร์
หอยสีม่วง
หอยหลอด
กุ้งกุลาดํา
กุ้งดีดขัน
ปูก้ามดาบ

12) Umbonium vestiarium
13) Babylonia areolata
14) Crassostrea gigas
15) Polinices manila
16) Janthina globosa
17) Solen strictus
1) Penaeus monodon
2) Alpheus sp.
3) Uca vocans

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
หอยถั่วโดย
เขียดวงรั
ว ตน สวัสดิ์มงคล 11) Clithon oualaniensis

Arthropoda

511

1
1157
95
1
9
1
2
2
3
4
16

0.02
24.04
1.97
0.02
0.19
0.02
0.04
0.04
0.06
0.08
0.33

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)
Phylum

Echinodermata
Chordata

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จัยญ(ภาคบรรยาย)
วงศ์/ชื่อสามั
่อวิมหาวิ
ทยาศาสตร์
และงานประชุมวิชาการระดับชื
ชาติ
ทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 จํานวน

ร้อยละของ หนา
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : การปรากฏ
(%)
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
ต
กรรม
ณากรณ
ปูก้ามหัก โดย พิชญณ4)ี ตีรMacrophthalmus
convexus
4
0.08
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นประเทศไทย
ปูทหาร
5) Dotilla wichmanni
32
0.66
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ปูม้า โดย พศวัต สุขสบาย
6) Portunus pelagicus
10
0.21
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
า
แปรรู
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ปูลมเล็ก
7) Ocypode
macrocera
12
0.02
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ปูเสฉวนก้ามฟ้าโดย จักรกฤษณ
8)วิเClibanarius
longitarsus
28
0.58
ชียรมงคล
อปากอิเinfraspinatus
ล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ปูเสฉวนก้กรอบแนวคิ
ามส้ม ดการสื่อสารแบบปากต
9) Clibaniarus
14
0.29
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ปูหนุมานลายจุดโดย บัลลังก สันทัด 10) Matuta victor
4
0.08
การปรับ่มปรุงเสนทางการขนส11)
งโดยใช
TSP และlunaris
VRPTW มาประยุกตใช กรณี
ปูหนุมานหกตุ
Ashtoret
1 ศึกษา 0.02
บริษัท XYZ จํากัด
ปูหินก้ามฟ้า โดย วัชรพล วงศ12)
5
0.10
จันทรThalamita crenata
การปรั
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
เพรียงหิ
น บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิ
13) Balanus
sp.
8 ตโคมไฟ 0.17
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
แอมฟิพอด โดย ถิรนันท ทิวาราตรี
14) Talitrus
specificus
2086
43.34
วิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตั
สินใจของผูซื้อที่มีตplacenta
อผลิตภัณฑจากตนกกของธุ
อีแปะทะเล
1) ดArachnoides
1 รกิจชุมชน 0.02
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ปลาสลิดหินจุดขาว
1) Siganus oramin
36
0.77
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอิน1ทรีcm
ยดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
1 cm
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ง
จ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

ค

1 cm

ฉ

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

1 cm

1 cm

ภาพที่ 2 สัตว์หน้าดินที่พบในบริเวณหญ้าทะเลผมนางที่มีการฟื้นฟู (Halodule pinifolia) หาดเจ้าหลาว
จังหวัดจันทบุรี
ก: ปูเสฉวนก้ามฟ้า (Clibanarius longitarsus) ข: ปูหินก้ามฟ้า (Thalamita crenata)
ค: ปูม้า (Portunus pelagicus)
ง: หอยถั่วเขียว (Clithon oualaniensis)
จ: หอยเจดีย์ (Sermyla riquetii)
ฉ: หอยตาวัว (Turbo bruneus)

512

1 cm

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

2. ความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน บริเวณแหล่งหญ้าPROCEEDINGS
ทะเลผมนางที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
รายงานสืตบว์เนืห่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติวิจัยรําไพพรรณีเวณแหล่
ครั้งที่ 11 งหญ้าทะเลผมนาง หาดเจ้าหลาว จังหวัด
ผลการศึกษาความชุกชุมของสั
น้าดิการประชุ
นในแต่
ละควอดแดรทบริ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
จันทบุรี พบว่าสัตว์หน้าดินมีความชุและงานประชุ
กชุมสูงสุมวิดชาการระดั
ในควอดแดรทที
2 มีฏคกลุ่ามความหนาแน่
บชาติ มหาวิทยาลัย่ ราชภั
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 นเท่ากับ 78.2 ตัว/ตารางเมตร รองลงมา
คือ ควอดแดรทที่ 8 ควอดแดรทที
่ 6 ควอดแดรทที่ 5 ควอดแดรทที
่ 9 ควอดแดรทที
่ 7 ควอดแดรทที่ 4 มี
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจา่ ย1สิควอดแดรทที
นคาประเภทช็อคโกแลต
:
ึกษา บริษัท NN&KY65.8
จํากัด ตัว/ตารางเมตร, 62.7 ตัว/ตารางเมตร, 61.3 ตัว/ตารางเมตร,
ความหนาแน่นเท่ากับ 77.9กรณีตัวศ/ตารางเมตร,
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
51.4 ตัว/ตารางเมตร, 49.9 ตัว/ตารางเมตร, 48.6 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ และควอดแดรทที่ 3 มีความหนาแน่นน้อยที่สุด
กษาเพิ
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
่ออย่ขัา่มบงไรก็
่อนประเทศไทย
เท่ากับ 39 ตัว/ตารางเมตรแนวทางการศึ
ดั
ง
ภาพที
่
3
ต
ามเมื
่
อ
นํ
า
มาทดสอบทางสถิ
ติด้วย One-Way ANOVA พบว่าความชุกชุม
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ของสัตว์หน้าดินไม่มีความแตกต่างกั
สําคัญ (P>0.05)
โดยนอย่
พศวัาตงมีสุนขัยสบาย

จํานวนสัตว์หน้าดิน (ตัว)

ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
100
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย78.2
จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
77.9
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
80
65.8
62.7
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
61.3
โดย บัลลังก สันทัด
51.4
60
49.9
48.6
การปรับปรุงเสนทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุ
ก
ต
ใ
ช
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
39
บริษัท XYZ จํากัด
40
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
20
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
0
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
3
4
5
6
7
8
9
จั1งหวัดจันทบุ2รี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ควอดแดรท
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 3 ความชุกชุมของสัตว์หน้าโดย
ดินแสงจิ
ในแต่ตลตะควอดแดรทบริ
เวณแหล่งหญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) ที่มีการฟื้นฟู
ไตแสง
ตใหม
หาดเจ้าหลาว จังสรรพสามิ
หวัดจันทบุ
รี กับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
อความต
องการซื
า ในรานคงาหญ้
ปลีกา: ทะเลผมนางที
กรณีศึกษา
ผลการศึกษาความชุกชุมของสัตว์หน้าดิ่มีผนลตในแต่
ละฤดู
กาล้อสิบรินคเวณแหล่
่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดจันทบุรี พบว่าความชุกชุมโดย
ของสัอัญตชลี
ว์หเยาวราช
น้าดินในช่วงฤดูแล้ง พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 1207 ตัว คิดเป็นร้อยละ 25 สําหรับ
ในช่วงฤดูฝน พบสัตว์หน้าดิการวิ
นทั้งเหมด
ตัว คิดเป็ขนองการทํ
ร้อยละานาอิ75นทรีดังยภาพที
คือนเดีพบความชุ
คราะห3606
ทางเศรษฐศาสตร
ดวยวิธปี ่ 4ลูกนัข่น
าวต
่ยวและ กชุมของสัตว์หน้าดินในฤดูฝน
นาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุ
ตําบลทมอ
อําเภอปราสาท
มากกว่าฤดูแล้ง ซึ่งสอดคล้อการทํ
งกับาผลการทดสอบทางสถิ
ติดม้วเกษตรกรรมธรรมชาติ
ย One-Way ANOVA
ที่พบว่
าความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
3,606 (75%)
4000 โดย ธันย ชัยทร

3000การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
2000

โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

1,207 (25%)

1000
0
ฤดูฝน

ฤดูแล้ง
ฤดูกาล

ภาพที่ 4 ความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละฤดูกาล บริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) ที่มีการฟื้นฟู
หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี

513

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผล

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

งจากการประชุ
มวิชาการระดัาบทะเลที
ชาติวิจัยรําไพพรรณี
ครั้ง้ ทีน่ 11
จากการศึก ษาความหลากชนิด ของสัเนืรายงานสื
ตว์ หบน้เนื่อางจาก
ดินการประชุ
บริเวณหญ้
่มีการฟื
ฟู หาดเจ้า หลาว จั งหวัดจันทบุ รี
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่ 8 ดในไฟลัม มอลลัส กามากที่สุ ด
ผลการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินทั้งหมด 5 ไฟลัม 32 สกุล 34 ชนิด โดยพบความหลากชนิ
จํานวน 16 สกุล 17 ชนิด เช่น หอยเจดี
ย์ (Sermyla riquetii), หอยถั
เขียอคจ
ว (Clithon
sowerbyana),
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคา่วในล็
าย สินคาประเภทช็
อคโกแลต : หอยขอบกระด้ง
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
(Nassarius pullus), หอยทับทิม (Umbonium
vestiarium),
หอยตลั
(Meretrix
meretrix) และหอยแครง (Tegillarca
“การพั
การพั
ฒตีรณากรณ
นางานวิ
จัยบและนวั
ตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
granosa) เป็นต้น สัตว์หน้าดินชนิดเด่น ได้แก่ หอยถั่วเขียว (Clithon oualaniensis) และหอยเจดีย์ (Sermyla riquetii)
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
ชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขัก่มบษาของณิ
่อนประเทศไทย
โดยพบว่าผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้
อ
งกั
บ
การศึ
ช
ากร
เห็
ด
ตุ
ม
และคณะ
ดของ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน(2557)
จังหวัดจัทีน่ศทบุึกรษาความหลากชนิ
ี
หอยทะเลที่อยู่ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนางที
่
ม
ี
ก
ารฟื
้
น
ฟู
เ
ช่
น
เดี
ย
วกั
น
บริ
เ
วณหาดเจ้
า
หลาว
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
โดยพบหอย
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตriquetii),
าแปรรู
องการของผู
บริโภค
ทะเลทั้งหมด 7 สกุล 7 ชนิด ได้แก่ หอยเจดี
ย์ (Sermyla
่วเขีปยตามความต
ว (Clithon
oualaniensis),
หอยขอบกระด้ง
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธัหอยถั
นวาคม
2560
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
(Nassarius pullus), หอยทับทิม (Umbonium vestiarium),
meretrix) และหอยแครง (Tegillarca
มหาวิทยาลัยราชภัฏหอยตลั
รําไพพรรณีบจัง(Meretrix
หวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
granosa) และพบสัตว์ชนิดเด่น คือ หอยถั
่วเขียดวการสื
(Clithon
oualaniensis)
และหอยเจดี
riquetii) เช่นเดียวกัน
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM)ยกั์ บ(Sermyla
ผลประกอบการ
อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้พบความหลากชนิ
า เนื่องจากเป็นการศึกษาภายหลังจากการปลูกฟื้นฟูแหล่ง
ของธุรกิจคาปลีดกของหอยมากกว่
ประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลักงไปมี
ก สันกทัารแพร่
ด
หญ้าทะเลผมนางแล้วทําให้หญ้าทะเลที่ทําการปลู
กระจายคลอบคลุมพื้นที่มากกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
VRPTW มาประยุกและคณะ
ตใช กรณีศึก(2011)
ษา
การศึกษาของณิชากร เห็ดตุม และคณะ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับTSP และ
Satumanatpan
ที่ทําการศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
ความหลากชนิดของสัตว์หน้าดิน บริเวณอ่าวคุโดย้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบความหลากหลายของหอยมากที่สุด
วัชรพล วงศจันทร
คือ 26 สกุล 28 ชนิด และพบหอยถั
ยว (Clithon่อลดความผิ
oualaniensis)
เป็นสัตบว์สิชนนิคาดประเภทผลิ
เด่นเช่นเดี
ยวกันและ พบว่ามี
การปรับ่วปรุเขีงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
ตโคมไฟ
ความสอดคล้องกับการศึกษาของศิรินันยานยนต
ท์ ไชยวาที
การศึจํากกัษาความหลากหลายของสั
ตว์หน้าดินกลุ่มหอย ในแหล่ง
กรณีศ(2555)
ึกษา : บริทีษ่ทัทําXYZ
ด
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ว
ิ
ท
ย
หญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี พบหอยชนิดเด่น คือ หอยถั่วเขียว (Clithon
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
oualaniensis) เช่นเดียวกัน เนื่องจากแหล่
งหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญสําหรับหอยหลายชนิด โดยเฉพาะในกลุ่มหอย
จังหวัดจันทบุรี
ฝาเดียว อาหารที่สําคัญ ได้แก่ สาหร่าย แพลงก์
ตอน ซากพื
ชซากสั
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
รักษ ตว์ ซึ่งอาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ใน
วดี นกเกตอยุธยาและคณะ (2551) ที่
บริเวณแหล่งหญ้าทะเล อย่างไรก็ตามการศึ
กษาในครัน้งํานีในการบริ
้พบว่ามีหารจั
ความแตกต่
างกัจชุบมชนณัอําฐเภอพระนครศรี
การศึกษาบทบาทผู
ดการเศรษฐกิ
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ทําการศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินในแหล่งหญ้าทะเล (Halophila ovalis) บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย แสงจิ
ตต ไตแสง
ผลการศึก ษาพบสัตว์หน้ า ดินกลุ่มไส้เดือนทะเลมี
ค วามหลากชนิ
ดมากที่ สุ ด โดยอาจเป็ นไปได้ว่า ที่ผ ลการศึก ษาในครั้ง นี้
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
มีความแตกต่างกันเพราะชนิดของหญ้าทะเลที่พบและปัจจัยทางกายภาพภายในระบบนิเวศมีความแตกต่าง จึงทําให้พบ
โดย อุบล ไมพุม
ความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินในกลุ่มการสื
ไส้เ่อดืสารทางการตลาดที
อนทะเลในการศึ่มีผกลต
ษาครั
้งนี้ทั้งชนิดและจํานวนที่น้อยกว่า
อความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ผลการศึกษาศึกษาความชุกชุรามนของสั
ตว์หน้ทาดิในกรุ
นในพื
้นที่แหล่งหญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) ที่มีการฟื้นฟู
ซีพีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
จํานวน 9 ควอดแดรท พบสัตว์หน้าดินมีคโดย
วามชุ
ชุมเยาวราช
สูงสุด คือ ควอดแดรทที่ 2 มีความหนาแน่น 78.2 ตัว/ตารางเมตร
อัญกชลี
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอิ
ธปี ลูกขาวตนเดีน่ยทีวและ
และน้อยสุด คือ ควอดแดรทที่ 3 มีความหนาแน่น 39 ตัว/ตารางเมตร
เมืน่อทรีนํยาดค่วายวิความหนาแน่
่ได้ในแต่ละควอดแดรทไป
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีความแตกต่างกับณัฐวดี
จังหวัดสุรินทร
นกเกต และคณะ (2551) ที่ทําการศึกษาสัโดย
ตว์ทโสภิะเลหน้
าดินในแหล่
ตตา ประพฤทธิ
พงษ งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน 3 สถานี พบสัตว์หน้าดินมีความชุ
สูงสุด ในสถานี
โดยพบความหนาแน่
ค่าสูงถึง 14,745 ตัว/ตารางเมตร ซึ่ง
กลยุทกธชุกมารตลาดค
าปลีกของชุBมชนท
าน้ําสามเสน เขตดุสติ น
กรุมีงเทพมหานคร
จะเห็นได้ว่าการศึกษาครั้งนี้มีความชุกชุมน้อยกว่
กษาของณัฐวดี นกเกต และคณะ ทําการศึกษาในพื้นที่หญ้า
โดย ธัานเนื
ย ชั่อยงจากการศึ
ทร
ทะเลที่เป็นธรรมชาติ รวมถึงปัจจัยทางกายภาพที
ีความแตกต่
างกันนเช่
ลักษณะของพื
ทะเล
การวิเคราะหท่มางการเงิ
นของการลงทุ
ทํานสวนสละ
ในจังหวัดจั้นนทบุ
รี และอนุภาคตะกอนดิน จึงทํา
โดย ดวงรั
ตน สวัสดิ์มางคล
ให้พบความชุกชุมของสัตว์หน้าดินน้อยกว่า และมี
ความแตกต่
งกับสุเทพ เจือละออง และคณะ (2554) ที่ทําการศึกษาสัตว์
หน้าดิน บริเวณแหล่งหญ้าทะเลธรรมชาติ อ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง จํานวน 6 สถานี พบสถานีที่ 5 มีความความชุกชุม
สูงสุด โดยมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 533 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบความชุกชุมน้อยกว่า
เนื่องจากเป็นการศึกษาสัตว์หน้าดินในแหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูไม่ใช่พื้นที่หญ้าทะเลตามธรรมชาติ รวมถึงปัจจัย
ทางกายภาพของน้ําทะเล เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณ O2 ละลาย ความลึกที่แสงส่องถึงที่มีความแตกต่างกัน จึงทําให้พบ
ความชุกชุมของสัตว์หน้าดินน้อยกว่า นอกจากนี้จากรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ของสมบัติ ภู่วชิรานนท์ และคณะ (2553)
พบว่าหญ้าทะเลที่เกิดจากการฟื้นฟูจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการฟื้นตัว เพื่อทําหน้าที่ตามระบบนิเวศ เช่น การหมุนเวียน
ของสสารอินทรียวัตถุต่างๆ และจะค่อยๆ มีสัตว์น้ําต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่ โดยช่วงแรกๆ พื้นที่หญ้าทะเลจะมีลักษณะเฉพาะ
ของการปลูก คือ พื้นที่จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ตามแปลง ยังไม่ค่อยมีการแผ่ขยายใบและรากมากนัก จึงทําให้ยังไม่ค่อยมีสัตว์ทะเล
มาอาศัยอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปต้นหญ้าทะเลมีการเจริญเติบโต แพร่ขยายออกด้านข้างมากขึ้น มีความหนาแน่นของต้นหญ้า
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
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สารบัญ (ตอ)

มากขึ้น จึงทําให้สัตว์ทะเลมีการเข้ามาอาศัยอยู่มPROCEEDINGS
ากขึ้นนั่นเอง สําหรับผลการศึกษาความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละฤดูกาล
รายงานสื
งจากการประชุ
มวิชาการระดั
บชาติตัวิจวัยรํคิาไพพรรณี
้งที่ 11 และในฤดูร้อน พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 1,207
พบความชุกชุมมากที่สุดในช่วงฤดูฝน พบสั
ตบว์เนืห่อน้งจาก
าดิการประชุ
นทั้งหมด
3,606
ดเป็น ครั75%
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
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ชุตาภา คุณสุข, พรพิมล กาญจนวาศ และพงษ์ชัย ดํารงโรจน์วัฒนา (2559). การจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างบูรณาการเพื่อ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ความยั่งยืน: กรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
รําไพพรรณี.
โดย ธันย ชัยทร

ณัฐวดี นกเกตุ. (2551). ชนิการวิ
ด ความหนาแน่
น และมวลชีวภาพของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร เอกสาร
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
วิชาการฉบับที่ 14/2551.
สถาบัตนนวิสวัจัยสดิและพั
โดย ดวงรั
์มงคล ฒนาทรัพยากร ทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน.
ณัฐวดี นกเกตุ, ข้อดี้เย๊าะ พรชัย, สมพงค์ บันติวิวัฒน์กุล และจักรพงษ์ อดทน. (2551). สัตว์ทะเลหน้าดินในแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ เอกสารวิชาการฉบับที่ 15/2551. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน.
ณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล, ข้อดี้เย๊าะ พรชัย, สมพงค์ บันติวิวัฒน์กุล, สมัย พลพยุห์, ปิ่นฤทัย ฤคดี, พัชรินทร์ ดาวตุ่น, ชลอ
ราชเดิ ม และณั ฐ พล วิ เ ชี ย รเพชร. (2553). สั ต ว์ ท ะเลหน้ า ดิ น ในแหล่ ง หญ้ า ทะเลบริ เ วณเกาะสมุ ย จั ง หวั ด
สุราษฏร์ธานี. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน.
ณิชากร เห็ดตุม, เพ็ญภักดิ์ ศรีพอ และวนัชพร ผดุงวงษ์. (2557). ความชุกชุมและการกระจายของประชากรหอย ในบริเวณ
แหล่งหญ้าทะเลผมนาง (Halodile pinifolia) หาดเจ้าหลาว จังหวัด จันทบุรี. ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.
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สารบัญ (ตอต่) อการควบคุมหนอนผีเสื้อใยผัก
ผลของพืชสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceae
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
xylostella
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เนื่องในวโรกาสคล(Plutella
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
The Effect of Plants
in Zingiberaceae Family to Control Diamondback Moth
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
(Plutella xylostella L.)
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ยาวลําตัวประมาณ 10 มิลลิเมตร ลําตัวสีน้ําตาลเทา เมื่อหุบปีกจะมองเห็นคล้ายรูปเพชร ตัวหนอนมีขนาดยาว
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ประมาณ 12 มิลลิเมตร
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พื้นดิน สําหรับระยะดักแด้จะสร้างในใยร่างแห (Henry, 2008 : 1-5) หนอนผีเสื้อใยผักมีการระบาดมากทั่วโลก จัด
ว่าเป็นปัญหาที่สําคัญระดับโลก สร้างความเสียหายต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอีก
ด้วยเช่นเกษตรกรทั่วโลกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันกําจัดหนอนผีเสื้อใยผักมากกว่า 4 พันล้าน ดอลล่าร์
(Furlong, M. J., Wright, D. J. & Dosdall, L. M., 2013 : 517-541) หนอนผีเสื้อใยผักที่จัดว่าเป็นศัตรูที่สําคัญ
อันดับหนึ่ง (key pest) ของพืชผักตระกูลกะหล่ํา (Brassica spp.) โดยตัวหนอนสามารถกัดกินพืชได้ทั้งใบ ยอด
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช (Natwick et al. 2007) เหตุผลที่ทําให้หนอนผีเสื้อใยผักสร้างความเสียหายเป็น
อย่างมากคือหนอนผีเสื้อใยผักมีวงจรชีวิตที่สั้น อากาศที่เหมาะสม และมีพืชอาหาร การป้องกันกําจัดหนอนผีเสื้อใย
ผั ก ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ ส ารเคมี เ พราะสะดวก และเห็ น ผลเร็ ว สารเคมี ที่ นิ ย มมาใช้ เ ช่ น กลุ่ ม คาร์ บ าเมตได้ แ ก่
Menthomyl กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตได้แก่ acephete, Chlorfenvinphos, Diazinon, Dichlorvos เป็นต้น
(Sakai, 1986 : 298-306) การใช้สารเคมีเป็นเวลานานๆพบว่าหนอนผีเสื้อใยผักมีการสร้างความต้านทานต่อสารเคมี
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สารบัญ (ตอ)

ได้หลายชนิดเช่น indoxacarb, abamectin, lufenuron
เป็นต้น (Santos et al. 2011 : 264-270) จากผลเสียใน
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ชาติวน
ิจัยพื
รําไพพรรณี
้งที่ 11 โดยพบว่ า มีพื ช หลายชนิด ที่
การใช้สารเคมีทําให้มีนักวิจัยหาวิธีการอื่นเนื่อๆมาใช้
ป้องกันกํมาวิจัชาการระดั
ดอย่าบงเช่
ชสมุนครัไพร
งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยาprocera)
ครั้งที่ 8
นํามาใช้ทดลองกําจัดหนอนผีเสื้อใยผักและให้
ผลได้
ดีเช่นบชาติ
ต้นมหาวิ
รัก ท(Calotropis
ลําโพงม่วง (Datura
stramonium) สะเดา (Azadirachta
indica) ยาสูบ (Nicrotina
2012อคโกแลต
: 119-204)
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคtabacum)
าในล็อคจาย สิ(Mari,
นคาประเภทช็
: เป็นต้น
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่ง“การพั
เน้การพั
นหาพืชฒสมุนางานวิ
นไพรวงศ์จขิงัย(Family
ที่มีประสิทธิภาพดี
และนวัตZingiberaceae)
กรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
และปลอดภัยมาใช้ป้องกันกําจัดหนอนผีเสื้อใยผัก
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
นาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-มด20หนอนผี
นางฟ
าแปรรู
ตามความต
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพื
ชวงศ์ขฒิงในการควบคุ
เสื้อปใยผั
ก องการของผูบริโภค
ธันวาคม
2560
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
วิธีดําเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
1. อุปกรณ์สกัดสารสมุนไพร ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ลังก สันทัดกระชาย ขิง ข่า และไพล
1.1. พืชสมุนไพรจํานวน 5 ชนิโดย
ดคืบัอลกระวาน
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
1.2 อุปกรณ์เตรียมสําหรับหมักพืชสมุทางการขนส
นไพร งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
1.3 เครื่องชั่งน้ําหนัก
โดย วัชรพล วงศจันทร
1.4 เอทธิลแอลกอฮอล์การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
1.5 บีกเกอร์ขนาด 1,000
มิลลิลกรณี
ิตรศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ยานยนต
โดย
ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
1.6 กรวยกรองแก้ว (glass funnel)
®
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
No.1
1.7 กระดาษกรอง Whatman
จังหวัดจันทบุรี
1.8 ชุดกรองสุญญากาศ โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
1.9 เครื่องระเหยสุญญากาศ
(rotary evaporator)
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุธยา
2. อุปกรณ์เลี้ยงผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผัก
โดย แสงจิตxylostella
ต ไตแสง L.)
2.1 ผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผัก (Plutella
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
2.2 กล่องเลี้ยงแมลงขนาด 8x15x10 เซนติเมตร
โดย อุบล ไมพุม
2.3 พู่กัน
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
2.4 ผักกวางตุ้งปลอดสารเคมี
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
2.5 น้ํากรอง
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิ
เ
คราะห
ของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
3. อุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพของพืชสมุทนางเศรษฐศาสตร
ไพร
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
เกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
3.1 สารสกัดจากพืชสมุนไพรความเข้มข้น 1, 5 และ ม10%
จังหวัดสุรินทร
3.2 จานทดลองพร้อมกระดาษกรอง
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
3.3 ไมโครปิเปรต ขนาดกลยุ500
และ 1,000
ตราน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ทธการตลาดค
าปลีกไมโครลิ
ของชุมชนท
3.4 นาฬิกาจับเวลา
โดย ธันย ชัยทร

4. การเตรียมสารสกัด
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ตน สวัสดิ์มงคลวยน้ําเปล่า จากนั้นนํามาตากลมให้แห้งในที่ร่ม ทําการ
นําพืชสมุนไพรแต่ละชนิดมาล้โดย
างทํดวงรั
าความสะอาดด้
หั่นให้เป็นชิ้นเล็ก พร้อมบดให้ละเอียด นําตัวอย่างพืชแต่ละชนิดที่ได้ใส่โหลแก้ว จํานวน 1 กิโลกรัม แช่กับเอทธิล
แอลกอฮอล์ 95% ในอัตราส่วน 1 : 2 ปิดฝาด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ทําการคนสารทุกวันเป็นเวลา 7 วัน ทําการกรอง
เอาพืชสมุนไพรแต่ละชนิดออกด้วยผ้าขาวบาง และสําลีตามลําดับ หลังจากนั้นนําสารละลายที่ได้กรองละเอียดด้วย
ชุดกรองสุญญากาศด้วยกระดาษ Whatman® No.1 ทําการระเหยเอทธิลแอลกอฮอล์ออกด้วยเครื่องระเหย
สุญญากาศ (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นําสารที่ได้ไปปรับปริมาตร ดังตารางที่ 1 และเก็บ
ไว้ในตู้เย็นระหว่างรอนําไปทดลอง
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สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 1 พืชที่นํามาใช้ในการทดลอง PROCEEDINGS
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
าการระดั่ บชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ชนิดพืช เนืรายงานสื
บริมวิเชวณที
ส่วนผสม
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
นํามาใช้
กระชายอคโกแลต
+ เอทธิล: แอลกอฮอล์ 99, 95, 90 ml
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสิานคาในล็อคจ1,าย5,สิ10%
นคาประเภทช็
กระชาย Boesenbergia
rotunda
เหง้
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
1, 5,ต10%
กระวาน + เอทธิลแอลกอฮอล์ 99, 95, 90 ml
กระวาน Amomum krervanh
Pierre.
เหง้จา ัยและนวั
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
กรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
1, 5, 10% ข่า + เอทธิลแอลกอฮอล์ 99, 95, 90 ml
ข่า Alpinia galangaแนวทางการศึ
(L.) Willd.
เหง้
า
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
1,
5,
99, 95, 90 ml
ขิง Zingiber officinale
Roscoe
เหง้
า
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปง10%
น้ํารอนขิงจัง+หวัเอทธิ
ดจันลทบุแอลกอฮอล์
รี
1, 5, 10% ไพล + เอทธิลแอลกอฮอล์ 99, 95, 90 ml
ไพล Zingiber cassumunarโดยRoxb.
พศวัต สุขสบาย เหง้า

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
(
36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
5. ขั้นตอนการเลี้ยงผีเสื้อหนอนผี
เสื้อมหาวิ
ใยผัทยาลักยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
เก็บตัวอย่ากรอบแนวคิ
งผีเสื้อหนอนผี
้อใยผักในระยะตั
กแด้จกัากแปลงปลู
กผักบริเวณจังหวัดปทุมธานี
ดการสืเ่อสืสารแบบปากต
อปากอิวเล็หนอน
กทรอนิกและดั
ส (eWOM)
บผลประกอบการ
มาเลี้ยงในห้องปฏิบัตของธุ
ิการกีรกิฏจควิาทปลียากประเภทบริ
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พร้อมวินิจฉัยชนิด
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ของแมลงด้ ว ยนั ก อนุ ก รมวิ ธ าน นํ า ผั ก กวางตุ้ ง ที่ ป ลู ก โดยไม่ ใ ช้ ส ารเคมี จ ากอาคารพื ช ศาสตร์ คณะ
นทางการขนส
และอมห่
VRPTW
มาประยุ
ช กรณีศึกษาใส่ลงกล่องเลี้ยงแมลงขนาด
เทคโนโลยีการเกษตรการปรั
มาหุบ้มปรุบริงเสเวณรากด้
วยสํงโดยใช
าลีชุบTSP
น้ําพร้
อด้วยอลู
มิเนีกตยใมฟอยด์
บริษัท XYZ จํากัด
8x15x10 เซนติเมตร จากนัโดย
้นใช้วัพชู่กรพล
ันเขีวงศ
่ยผีจเสืัน้อทรหนอนผีเสื้อใยผักระยะตัวอ่อนลงผักกวางตุ้งเพื่อให้เป็นอาหาร ทําการ
เปลี่ ย นผั ก กวางตุ้ ง ทุการปรั
ก ๆหนึบปรุ
่ ง วังนกระบวนการเพื
เมื่ อเข้ า สู่ ร่อะยะดั
ก แด้
ใ ห้ย้ า ยมาเลี้ ยบงในกล่
อ งที่ มี เ ฉพาะระยะดั
ก แด้ พร้ อ มวาง
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
สินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
กรณีเสืศ้ึกอษา
ษัท XYZหลัจํางกัออกจากดั
ด
ผักกวางตุ้งเพื่อให้ผีเสืยานยนต
้อหนอนผี
ใยผั: บริ
กวางไข่
กแด้ และผสมพันธุ์ ทําการเลี้ยงต่อเนื่องเพื่อให้ได้
โดย ถิรนันท ทิวโดยในการทดลองในครั
าราตรีวิทย
ปริมาณเพียงพอสําหรับใช้ในการทดลอง
้งนี้ใช้ผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผักระยะตัวอ่อนวัยที่ 3
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
6. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกั
วยวิรธักษีจุ่มใบพืช (leaf dipping method)
โดย ชวนพบ เอีด่ยด้วสานุ
กษาบทบาทผู
หารจัดการเศรษฐกิ
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
ทําตามวิธีขการศึ
อง จรงค์
ศักดิ์ พุนมําในการบริ
นวน และมณทิ
นี ธีรารัจตชุน์มชน
(2555)
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ
่มสมบูรณ์
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
(completely randomized design -CRD) นําผักกวางตุ้งตัดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร จุ่ม
โดย แสงจิตต ไตแสง
ในสารสกัดจากพืชสมุนไพรแต่
ละชนิดความเข้มข้น 5, 10% (w/v) นาน 1 นาที ทิ้งไว้ให้แห้งในที่ร่ม และดําเนินการ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ประเมินผลโดยวิธีการดังต่อไปนี
โดย อุ้ บล ไมพุม
6.1 การทดสอบประสิ
ทธิภาพในการเป็
นสารฆ่
าโดยการกิ
นา(oral
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
องการซื
้อสินคา ในร
นคาปลีก:toxicity)
กรณีศึกษา ทําการทดลองโดยวางใบ
ผักกวางตุ้งที่ชุบสมุนไพรแต่
ะชนิดลงในกล่
องเลี้ยงแมลงขนาด 8x15x10 เซนติเมตร จากนั้นปล่อยหนอนผีเสื้อใยผัก
ราน ซีพลีเฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานคร
อัญชลี เยาวราชงการทดลองที่ 12, 24 ชั่วโมง นําข้อมูลไปคํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การ
10 ตัวต่อกล่อง และบันทึกจํโดย
านวนการตายหลั
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
โปรแกรมสํขาองการทํ
เร็จรูปานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ตาย และคํานวณหาค่า LT50 โดยใช้
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
6.2 การทดสอบประสิ
จังหวัดสุรินทรทธิภาพในการเป็นสารในการยับยั้งการกินอาหาร (antifeedant) ทําการทดลองโดย
วางใบผักกวางตุ้งที่ชุบสมุนไพรแต่
ดลงในกล่พงษ
องเลี้ยงแมลงจากนั้นปล่อยหนอนผีเสื้อใยผัก 10 ตัวต่อกล่อง และ
โดย โสภิลตะชนิ
ตา ประพฤทธิ
บันทึกจํานวนการตายหลั
ชั่วาน้โมง
นําข้อเขตดุ
มูลมาคํ
า antifeedant index ตามวิธีของ
กลยุทงธการทดลองที
การตลาดคาปลี่ ก12,
ของชุ24
มชนท
ําสามเสน
สติ กรุางนวณหาค่
เทพมหานคร
โดย ธัโดยใช้
นย ชัยสทรูตร AFI = (C-T)/(C+T)/100 (เมื่อ C=เปอร์เซ็นต์การกินในชุดควบคุม, T =
Blaney, W. M. et al. (1984)

เปอร์เซ็นต์การกินในชุการวิ
ดทดลอง)
เคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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สารบัญ (ตอ)

ผลการวิจัย

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
1. การทดสอบประสิทธิบทความวิ
ภาพในการเป็
สารฆ่
าโดยการกิ
น
เนื่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย น(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมดวิหยาบจากพื
ชาการระดับชาติ มหาวิ
ทยาลันยไพร
ราชภัฏกลุ
ศรีอยุดธยา
้งที่ 8 กระวาน ข่า กระชาย และ
จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกั
ชสมุ
5 มชนิ
คือครัไพล
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคาบในล็
อคจายอสิะบาแม็
นคาประเภทช็
คโกแลต :ลแอลกอออล์ใน
ขิง ต่อการตายของหนอนผีเสื้อใยผั
กวัยที่ 3 ทําการเปรียบเทีบยสิบกั
สารเคมี
กตินอและเอธิ
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
สภาพห้องปฏิบัติการ หลังจากปล่อยหนอนผี
เสื้อใยผั
วัยที่ 3 ทีจ่อดอาหารลงต้
กวางตุ้งที่ผ่านการชุบสารทดลองแต่
“การพั
การพั
ฒกนางานวิ
ัยและนวัตนกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ละสารจํานวน 10 ตัว
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
หลังการทดลองที่ 12 ของโรงเรี
ชั่วโมงพบว่
า
สารสกั
ด
หยาบที
่
ค
วามเข้
ม
ข้
น
1%
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารจากไพลมี
อน จังหวัดจัปนระสิ
ทบุรท
ี ธิภาพที่ดีที่สุดใน
พศวัเสืต้อสุใยผั
ขสบาย
การฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผลทําให้หโดย
นอนผี
กตาย 12.6±8.3% รองลงมาคือกระวาน ข่า และกระชายมีผล
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
าแปรรู
ป ตามความต
วัภั
นณ
ที่ ฑ19เห็1.3±1.1%
-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560
ต่อการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 7.3±4.1,ณ 4.6±3.0
และ
ตามลํ
าดับ สํอางการของผู
หรับขิงไม่บริมโีภค
ผลต่อการฆ่าหนอน
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภั
รําไพพรรณี
งหวัดจันทบุ
ผีเสื้อใยผัก ส่วนการทดลองเปรียบเทียบคื
ผฏลทํ
าให้หจันอนผี
เสืร้อี ใยผักตาย 100% เอทธิลแอลกอฮอล์
โดยออะบาแม็
จักรกฤษณกวิติเชีนยมีรมงคล
ไม่มีผลต่อการตายของหนอนผีเสืกรอบแนวคิ
้อใยผัก สารสกั
หยาบความเข้
มข้เนล็ก5%
าไพลมีกัปบผลประกอบการ
ระสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการ
ดการสื่อดสารแบบปากต
อปากอิ
ทรอนิกพบว่
ส (eWOM)
รกิจคาเปลี
ประเภทบริ
ฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผลทําให้ของธุ
หนอนผี
สื้อกใยผั
กตายการโรงแรมในประเทศไทย
32.0±4.0% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิง มี
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ผลต่อการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 23.3±4.1, 21.3±3.0, 11.3±4.1 และ 9.3±3.0% ตามลําดับ ส่วนการทดลอง
บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เปรียบเทียบคืออะบาแม็กตินมีผการปรั
ลทําให้
หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100% เอทธิลแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการตายของ
บริษัท XYZ จํากัด
หนอนผีเสื้อใยผัก สําหรับสารสกัดหยาบความเข้
ข้นจ10%
โดย วัชรพลมวงศ
ันทร พบว่าไพลยังคงมีประสิทธิภาพดีที่สุดในฆ่าหนอนผีเสื้อ
ใยผักโดยมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผั
กตาย
อกระวาน และข่บาสิมีนผคาลทํ
าให้หนอนผี
เสื้อใยผักตาย
การปรั
บปรุง94.0±5.2%
กระบวนการเพืรองลงมาคื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
ประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
65.3±5.0 และ 60.6±6.1% ตามลําดับ สําหรับกระชาย และขิงมีผลปานกลางในการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผล
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตายเท่ากัพฤติ
บ 50.6±7.0
และ 40.6±5.0% ตามลําดับ ส่วนการทดลองเปรียบเทียบคือ
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
อะบาแม็กตินมีผลทําให้หนอนผีเสืจั้องหวัใยผั
ดจักนตาย
ทบุรี 100% เอธิลแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการตายของหนอนผีเสื้อใยผัก
(median
lethal
เมื่อทําการเปรียบเทียบค่า LCโดย
เอี่ยวสานุ
รักษ concentration) คือความเข้มข้นของสารหลังการ
50 ชวนพบ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
ทดลองที่มีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตายไปครึ่งหนึ่ง พบว่าสารสกั
ดหยาบจากไพลให้
ผลดีที่สุดโดยมี
ค่าเท่ากับ 5.66
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิงโดยมีค่า LC50 เท่ากับ 8.22, 8.73, 9.93 และ 10.85% ตามลําดับ
โดย แสงจิตต ไตแสง
(ตารางที่ 2)

สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนผี
เสื้อใยผักวัย่มทีีผ่ ลต
3 อหลั
งการทดลองที
โมงาปลีก: กรณีศึกษา
การสื่อสารทางการตลาดที
ความต
องการซื้อสินค่ 12
า ในรชัา่วนค
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานครความเข้มข้น (%)
สิ่งทดลอง
LC50
โดย อั1ญชลี เยาวราช
5
10
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ี ลูกขาวตนเดีa่ยวและ
b1/ ของการทํานาอินทรีb ยดวยวิธป
ไพล
12.6±8.3
94.0±5.2
การทํานาอินทรี
ยแบบดั้งbcเดิม ของกลุม32.0±4.0
เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อํbาเภอปราสาท5.66
c
กระวาน
23.3±4.1
65.3±5.0
8.22
จังหวัดสุรินทร7.3±4.1
cd
c
b
โดย โสภิ
ตตา ประพฤทธิพงษ21.3±3.0
ข่า
4.6±3.0
60.6±6.1
8.73
cd
d
c
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
า
น้
า
ํ
สามเสน
เขตดุ
ส
ต
ิ
กรุ
ง
เทพมหานคร
กระชาย
1.3±1.1
11.3±4.1
50.6±7.0
9.93
dย ชัยทร
d
d
โดย
ธั
น
9.3±3.0
40.6±5.0
10.85
ขิง
0

Positive control
Negative control
C.V.(%)
1/

a นของการลงทุนทําสวนสละ
การวิเคราะหท100
างการเงิ
ในจังหวัด100
จันทบุa รี
100a
โดย ดวงรั
0d ตน สวัสดิ์มงคล 0e
0e

20.71

11.16

8.27

ตัวเลขค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 95% โดยวิธี DMRT

หลังการทดลองที่ 24 ชั่วโมงพบว่าสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 1% จากไพลมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดใน
การฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 27.3±3.0% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิง
มีผลต่อการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 18.0±3.4, 9.3±1.1, 4.0±2.0 และ 2.6±2.3% ตามลําดับ ส่วนการทดลอง
เปรียบเทียบคืออะบาแม็กตินมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100% เอทธิลแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการตายของ
หนอนผีเสื้อใยผัก
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สารบัญ (ตอ)

สารสกัดหยาบความเข้มข้น 5% PROCEEDINGS
พบว่าไพลมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผลทํา
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
บชาติวิจัยข่
รําาไพพรรณี
ครั้งที่ 11และขิง มีผลต่อการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผัก
ให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 53.3±8.0%
รองลงมาคื
อกระวาน
กระชาย
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา กตินมี
เท่ากับ 46.6±9.0, 37.3±1.1,และงานประชุ
22.6±2.3
และบชาติ
20.0±5.2
ตามลํ
ดัอบยุธยาส่วครันการทดลองเปรี
ยบเทียบคืออะบาแม็
มวิชาการระดั
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏกลุา
มศรี
้งที่ 8
ผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผั
กตาย 100% เอทธิลแอลกอฮอล์
ไม่มอคจ
ีผลต่
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็
าย อสิการตายของหนอนผี
นคาประเภทช็อคโกแลต เ:สื้อใยผัก
กรณีศึกษา บริมษัทข้นNN&KY
จํพบว่
ากัด าไพลมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผลทํา
สารสกัดหยาบความเข้
10%
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
ให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100% รองลงมาคือกระวาน และข่าโดยมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 92.0±4.0 และ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อบขักระชาย
่อและขิ
นประเทศไทย
89.3±5.0% ตามลํ
า
ดั
บ
สํ
า
หรั
ง
มี
ผ
ลทํ
า
ให้
ห
นอนผีเสื้อใยผักตายเท่ากับ 72.0±3.4 และ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
66.6±18.5% ตามลําดับโดยส่วพศวั
นการทดลองเปรี
ต สุขสบาย ยบเทียบคืออะบาแม็กตินมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100%
เอทธิลแอลกอฮอล์ไม่แนวทางในการพั
มีผลต่อการตายของหนอนผี
เสืนางฟ
ก2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20
าแปรรู
ธั้อนใยผั
วาคม
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจัคืนอทบุความเข้
รี
lethal
concentration)
มข้นของสารหลังการ
เมื่อทําการเปรียบเทียบค่า มหาวิ
LCท50ยาลัย(median
ราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ทดลองที่มีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตายไปครึ่งหนึ่ง พบว่าสารสกัดหยาบจากไพลให้ผลดีที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
3.73% รองลงมาคือกระวาน
า กกระชาย
งโดยมีค่า LC50 เท่ากับ 4.90, 5.87, 7.80 และ 8.32% ตามลําดับ
ของธุรกิจคาข่ปลี
ประเภทบริและขิ
การโรงแรมในประเทศไทย
(ตารางที่ 3)
โดย บัลลังก สันทัด

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ัท XYZ จํากัด
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์บริกษารตายของหนอนผี
เสื้อใยผักวัยที่ 3 หลังการทดลองที่ 24 ชั่วโมง
โดย วัชรพล วงศจันทร
สิ่งทดลอง การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
ความเข้มข้น (%)
LC50
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
10
ยานยนต กรณี1 ศึกษา : บริษัท XYZ จํากั5ด
b1/ วิทย
b
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
ไพล
27.3±3.0
53.3±8.0
100a
3.73
c ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตbภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
a
พฤติ
ก
รรมการซื
อ
้
และการตั
กระวาน
18.0±3.4
46.6±9.0
92.0±4.0
4.90
จังหวัดจันทบุรี
d
c
a
ข่า
9.3±1.1เอี่ยวสานุรักษ 37.3±1.1
89.3±5.0
5.87
โดย ชวนพบ
e
d
b
22.6±2.3จชุมชน อําเภอพระนครศรี
72.0±3.4
7.80
กระชาย
4.0±2.0
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
อยุธยา
ef
d
b
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ขิง
2.6±2.3
20.0±5.2
66.6±18.5
8.32
aตต ไตแสง
a
a
โดย
แสงจิ
Positive control
100
100
100
fกับการบริโภคของคนไทย e
สรรพสามิ
ต
ใหม
0
0c
Negative control
0
โดย อุบล ไมพุม
C.V.(%)
9.27 ่มีผลตอความต12.72
10.15
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
1/
ตัวเลขค่าเฉลี่ยในแนวตัรา้งนที่ตซีามหลั
ง
ด้
ว
ยอั
ก
ษรเหมื
อ
นกั
น
ไม่
แ
ตกต่
า
งกั
น
ทางสถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บ
ความเป็
นไปได้ 95% โดยวิธี DMRT
พีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ทางเศรษฐศาสตร
ของการทํบายันาอิ
นทรียนดวอาหาร
ยวิธปี ลูก(antifeedant)
ขาวตนเดี่ยวและ
2. การทดสอบประสิการวิ
ทธิภเคราะห
าพในการเป็
นสารในการยั
้งการกิ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดอําคืเภอปราสาท
อไพล กระวาน ข่า กระชาย และ
จังหวัดสุรินทร
ขิง ในการยับยั้งการกินอาหารของหนอนผี
เสื้อใยผักวัยที่ 3 ทําการทดลองโดยวางผักกวางตุ้งที่ชุบสมุนไพรแต่ละชนิด
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ลงในกล่องเลี้ยงแมลงกลยุจากนั
้นปล่อยหนอนผี
้อใยผัาน้กําทีสามเสน
่อดอาหารนาน
นาที ปล่อยลงในกล่องๆ ละ 10 ตัว รวม
ทธการตลาดค
าปลีกของชุเสืมชนท
เขตดุสติ กรุ30
งเทพมหานคร
5 กล่อง และทําบันทึกการกิโดยนพืธันชยอาหารของหนอนผี
เสื้อใยผักหลังการทดลอง 12 และ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํา
ชัยทร

ข้อมูลมาคํานวณหาค่การวิ
า antifeedant
Index
ตามวินธทํีขาองสวนสละ
Blaney
(1984)
โดยใช้สูตร AFI = (C-T)/(C+T) x
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
ในจังet
หวัดal.
จันทบุ
รี
100 (เมื่อ C=เปอร์เซ็นต์การกิ
ในชุดตควบคุ
T = เปอร์เซ็นต์การกินในชุดทดลอง)
โดยนดวงรั
น สวัสดิม์ม, งคล
หลังการทดลองที่เวลา 12 ชั่วโมงพบว่าสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 1% จากไพลมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ในการยับยั้งการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีค่าเท่ากับ 19.62±8.2% รองลงมาคือกระวาน และข่ามีผลใน
การยับยั้งการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 12.8±7.8 และ 8.69±4.6% ตามลําดับ สําหรับกระชาย และ
ขิงมีผลในการยับยั้งการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 3.4±4.8 และ 0.2±0.9% ตามลําดับ ส่วนสารสกัด
หยาบความเข้มข้น 5% พบว่า ไพลมีผลดีที่สุดในการยับยั้งการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีค่าเท่ากับ
38.46±12.1% รองลงมาคือกระวานมีค่าเท่ากับ 19.36±9.12 ข่า และกระชายมีผลในการยับยั้งการกินอาหารของ
หนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 7.55±4.14 และ 6.84±1.02% ตามลําดับ ส่วนขิงมีผลเล็กน้อยในการยับยั้งการกินอาหาร
โดยมีค่าเท่ากับ 0.72±2.41% สําหรับสารสกัดหยาบความเข้มข้น 10% พบว่าไพลยังคงให้ผลดีที่สุดในการยับยั้งการ
กินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีค่าเท่ากับ 43.2±6.77% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิง โดยมีค่า
เท่ากับ 25.4±10.66, 16.00±11.15, 10.30±4.61 และ 3.01±2.65% ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
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) (เปอร์เซ็นต์)
ตารางที่ 4 อัตราการยับยั้งการกินอาหารของหนอนผีเสืPROCEEDINGS
้อใยผักสารบั
ที่เวลา ญ12(ต
ชั่วอโมง
สิ่งทดลอง
ข้นวิจ(%)
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมความเข้
วิชาการระดัม
บชาติ
ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
1
5ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
10
และงานประชุ
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั
a1/
a
a
ไพล
19.62±8.20
43.20±6.77
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสิน38.46±12.10
คาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต
:
b
กรณี
ศึกษา บริษัท bNN&KY จํากัด
กระวาน
12.80±7.80
19.36±9.12
25.40±10.66b
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
ต
กรรม
โดย พิชญbณี ตีรณากรณ
c
c
ข่า
8.69±4.60
7.55±4.14
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหน
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป 16.00±11.15
เพืกษาเพิ
่อcขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
c
d
ของโรงเรี
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ําร6.84±1.02
อน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจั10.30±4.61
นทบุรี
กระชาย
3.40±4.80
โดย พศวัcต สุขสบาย
ขิง
0.20±0.90
0.72±2.41d
3.01±2.65e
1/

หนา

แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค

ตัวเลขค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามหลังด้เพื
วยอั
กษรเหมื
อหอประชุ
นกัายนของโรงเรี
ไม่
งกัอาคารเฉลิ
ทางสถิมพระเกี
ี่รยะดั
นไปได้ง จั95%
มสิแ
ริรตกต่
ําไพพรรณ
รติฯบ(อาคาร
(ความเป็
่อการจั
ดจําณหน
ยานวั
ดนมาบไผ
ตํตาิทบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
งหวัดโดยวิ
จันทบุธรี DMRT
ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ดการสื่อาสารแบบปากต
อปากอิ่คเวามเข้
ล็กทรอนิมกข้สน(eWOM)
กับผลประกอบการ
หลังการทดลองที่เวลา กรอบแนวคิ
24 ชั่วโมงพบว่
สารสกัดหยาบที
1% จากไพลมี
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ในการยับยั้งการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีค่าเท่ากับ 11.70±4.82% รองลงมาคือกระวานโดยมีค่าเท่ากับ
โดย บัลลังก สันทัด
9.96±8.89% สําหรับข่า กระชาย
และขิ
งมีค่ายับยัง้งโดยใช
การกิTSP
นอาหารของหนอนผี
การปรับปรุ
งเสนทางการขนส
และ VRPTW มาประยุเกสืต้อใชใยผั
กรณีกศเท่
ึกษาากับ 1.09±9.30,
0.06±1.55 และ -0.20±0.84% ตามลํ
ดับ จํส่าวกัดนสารสกัดหยาบที่มีความเข้มข้น 5% พบว่าไพลมีประสิทธิภาพในการ
บริษัท าXYZ
วงศคจัน่าเท่
ทร ากับ 28.57±6.88% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย
ยับยั้งการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผัโดย
กดีทวัชี่สรพล
ุดโดยมี
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
อ
่
ลดความผิ
สินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
และขิง โดยมีค่ากับ 12.50±9.99, 8.77±7.16, 2.80±3.16
และดพลาดในการตรวจนั
-1.21±2.28% บตามลํ
าดับ สําหรั
บสารสกัดหยาบ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ความเข้มข้น 10% พบว่าไพลมีผลในการยั
บยั้งการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักดีที่สุดเท่ากับ 31.25±2.64%
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย
งโดยมี
ค่าเท่าดกัสิบนใจของผู
25.37±11.13,
และ พฤติและขิ
กรรมการซื
้อและการตั
ซื้อที่มีตอผลิตภัณ4.21±9.67,
ฑจากตนกกของธุร-0.69±6.67
กิจชุมชน
0.22±3.69% ตามลําดับ (ตารางทีจัง่ หวั
5)ดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 5 อัตราการยับยั้งการกินจังอาหารของหนอนผี
เสื้อใยผักที่เวลา 24 ชั่วโมง
หวัดพระนครศรีอยุธยา
สิ่งทดลอง
ความเข้มข้น (%)
โดย แสงจิตต ไตแสง
5
10
สรรพสามิตใหมกับ1การบริโภคของคนไทย
1/
โดย
อุบล ไมพุม
ไพล
11.70±4.82a
28.57±6.88a
31.25±2.64a
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
อ
งการซื
อ
้
สิ
น
ค
า
ในร
า
นค
า
ปลี
ก
:
กรณี
ศึกษา
กระวาน
9.96±8.89a
12.5±9.99b
25.37±11.13b
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ข่า
8.77±7.16bc
4.21±9.67c
โดย1.09±9.30b
อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอิ
นทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
กระชาย
0.06±1.55bd
2.80±3.16cd
-0.69±6.67d
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ขิง
-0.20±0.84d
-1.21±2.28d
-0.22±3.69d
จังหวัดสุรินทร
1/
ตัวเลขค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรเหมื
อนกัตนตาไม่ประพฤทธิ
แตกต่างกัพนงษ
ทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 95% โดยวิธี DMRT
โดย โสภิ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สรุปและอภิปรายผล
โดย ธันย ชัยทร

ในการทดสอบประสิทธิการวิ
ภาพในการเป็
นสารฆ่
าโดยการกิ
โดยใช้สในจั
ารสกั
ชสมุนไพร 5 ชนิดคือ
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุ
นทํนาสวนสละ
งหวัดดหยาบจากพื
จันทบุรี
โดย มดวงรั
์มงคล 10% ต่อการตายของหนอนผีเสื้อใยผักวัยที่ 3 ทําการ
กระวาน กระชาย ข่า ขิง และไพล ความเข้
เข้นตน1,สวั5สดิและ
เปรียบเทียบกับสารเคมีอะบาแม็กติน และเอธิลแอลกอฮอล์ในสภาพห้องปฏิบัติการ หลังจากปล่อยหนอนผีเสื้อใยผัก
วัยที่ 3 ที่อดอาหารลงต้นกวางตุ้งที่ผ่านการชุบสารทดลองแต่ละสารจํานวน 10 ตัว โดยพบว่าหลังการทดลองที่ 12
และ 24 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดทุกความเข้มข้นของไพลให้ผลดีที่สุด รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิง
ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองในการศึกษาการยับยั้งการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักวัยที่ 3 ทําการทดลองโดยวาง
ผักกวางตุ้งที่ชุบสมุนไพรแต่ละชนิดลงในกล่องเลี้ยงแมลง จากนั้นปล่อยหนอนผีเสื้อใยผักที่อดอาหารนาน 30 นาที
ปล่อยลงในกล่องๆ ละ 10 ตัว รวม 5 กล่อง และทําบันทึกการกินพืชอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักหลังการทดลอง
12 และ 24 ชั่วโมง โดยพบว่าไพลให้ผลดีสุดในการยับยั้งการกินอาหาร รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิง
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สารบั1,4-bis
ญ (ตอ(methoxy),
)
สําหรับไพลมีสารสําคัญได้แก่ triquinacene
(Z)-ocimene, terpinen-4-ol เป็น
PROCEEDINGS
ต้น (Bhuiyan, N. I., Chowdhury,
U. การประชุ
& Begum,
: 69-73)
รายงานสืบJ.
เนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดัJ.,
บชาติ2008
วิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11 นอกจากจะนี้ยังพบว่าสามารถใช้ไล่ยุง
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
Anopheles minimus, ยุง Culex
และยุ
ง อAedes
และงานประชุquinquefasciatus
มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั
ฏกลุมศรี
ยุธยา ครั้งที่ 8aegypti นาน 120, 90 และ 70 นาที
ตามลําดับ (Phasomkusolsil
and Soonwera, 2010
าไพลสามารถใช้
ควบคุมมอดแป้ง
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินค:า831-840)
ในล็อคจาย สินอกจากนี
นคาประเภทช็้พอบว่
คโกแลต
:
Tribolium castaneum
กรณีศได้
ึกษาแต่บริเมืษัท่อแยก
NN&KYfraction
จํากัด ไม่สามารถควบคุมได้ (Talukder, D. et al, 2015 : 143-152)
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม มด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae ด้วง
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
ยังพบว่ามีการนําไพลไปผสมกับว่านน้ํา Acorous calamus
สามารถควบคุ
แนวทางการศึ
องทางการจั
หนายน้ําพริกเห็4.0”
ดโดยการรม
นางฟาแปรรูป(Fumigant effect) โดยมีค่า LD
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชมอดแป้
เคลื
่อนประเทศไทย
ถั่วเขียว Callosobruchus
chinensis
ง T.ดจําcastaneum
50
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอ2น ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
เท่ากับ 16.48, 7.56 และ 35.66
μg/cm
(Talukder
and
Khanam,
2011
:
6-9)
นอกจากนี
้
ย
ั
ง
พบว่
า
ไพลยั
ง
โดย พศวัต สุขสบาย
สามารถใช้ไล่ และสัมผัแนวทางในการพั
สตายต่อด้วงงวงข้
Sitophilus
zeamais (Aryani and Auamcharoen, 2016 :
ฒนาผลิาตวโพด
าแปรรู
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริราําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
่อการจังดมีจํผาณลในการฆ่
หนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผ
ตํCrocidolomia
าบลมาบไพ
เภอขลุpavonana
ง จังหวัดจันทบุปานกลางมี
รี
52-62) อีกทั้งยังพบว่าเพืไพลยั
หนอนผั
กกาดมพระเกี
ค่า LT50 เท่ากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
48.4 ชั่วโมง (Rassami, W. et al 2016 : 1201-1208) สําหรับกระวานมีสารสําคัญคือ 1,8-cineole, αกรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
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W. R. et
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ลดความผิยุดงพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
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ท
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ด้วย (Abdullah, F. et al. 2015 : 1-8) ส่วนกระชายพบว่ามีสารเคมีประกอบหลายชนิดได้แก่ Nerol, Lกรรมการซื้อและการตั
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าลูกน้ํายุงอยุAe.
กษาบทบาทผู
หารจั
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โดย อุบล ไมพุม
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่นํามาใช้
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Abstract
พฤติกรรมการซื้อและการตั
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
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The objectives of this research
were
to determine optimal durian seed flour (DSF) (0-100% w/w) in a partial
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
replacement of rice flour in noodle,
to study
จังหวัand
ดพระนครศรี
อยุธยาits physical and chemical properties, and to evaluate sensory
ตต ไตแสง
attributes. The results showed that addedโดยDSFแสงจิ
affected
the quality of the product by decreasing L* value and
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ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
increasing brown color which decreased appearance and overall acceptance. An increase use of DSF
โดย อุบless
ล ไมstickiness,
พุม
resulted in noodle with rougher texture,
more astringent and stronger durian seed flavor.
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อ
ความต
องการซื้อacceptance
สินคา ในรานคาปลี
ก: กรณีsignificantly
ศึกษา
The noodle product without DSF (control) had highest overall
which
different
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
from DSF noodle (P≤0.05). The chemical
โดย อัcompositions
ญชลี เยาวราช of DSF noodle product were 73.75% moisture, 0.09% fat,
0.44% fiber, and 1.1.09% ash.
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
านาอิseed,
นทรียแบบดั
้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
Keywords : Durian Seed Flour, การทํ
Durian
Noodle
จังหวัดสุรินทร
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ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
บทนํา
โดย ธันย ชัยทร

ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สําคัญของไทย โดยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทั้งในและต่างประเทศมีมูลค่า
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การส่งออกในแต่ละปีเป็นจํานวนมากเนื
่องจากปั
จจุบันเกษตรกรสามารถพัฒนาให้สามารถออกผลผลิตได้เกือบตลอดปี ปัญหา
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
หนึ่งที่ตามมาหลังจากการบริโภคและการแปรรูป คือของเสียจากส่วนเปลือกและเมล็ดของทุเรียน ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งที่พบ
จํานวนมาก โดยทุเรียนหนึ่งผลพบว่ามีส่วนของเปลือกและเมล็ดมีจํานวนไม่น้อยกว่า 50% โดยเฉพาะส่วนของเมล็ดที่มีมากถึง
20-25% ของน้ําหนักทั้งหมด (Amin et al., 2007) ซึ่งเป็นปัญหาในการกําจัดทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและหน่วยงาน
รัฐบาล ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียนิยมนําเมล็ดของทุเรียนมารับประทานในลักษณะนึ่ง คั่ว หรือทอดในน้ํามันมะพร้าว
ในเกาะชวานําเมล็ดทุเรียนมาหั่นบางๆทอดและปรุงด้วยน้ําตาลผสมเครื่องเทศ เมล็ดทุเรียนมีคุณค่าทางอาหารและมีปริมาณ
ของเส้นใยอาหารสูง (Amiza et al., 2004) จากรายงานวิจัยของ Brown et al., (2001) พบว่าเมล็ดทุเรียนที่แก่เต็มที่มีเม็ด
แป้งชนิดอะไมโลสสูงถึง 78% (น้ําหนักแห้ง) มีโปรตีนประมาณ 7% และพบว่ามีไตรกลีเซอไรส์ในปริมาณที่ต่ํากว่า 1%
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาเพื่อนําเมล็ดทุเรียนซึ่งเป็นส่วนที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ
โดยศึกษาการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียน ศึกษาปริมาณการใช้ที่เหมาะสม เนื่องจากเมล็ดทุเรียนมีองค์ประกอบ
ของคาร์โบไฮเดรต มีวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงมีเส้นใยสูง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มของความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทเส้นได้ และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยนี้ไปสู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไป
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
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และงานประชุ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เพื่อศึบทความวิ
กษาปริมาณของแป้
ทุเรียนทีายวั่เหมาะสมในการผลิ
นก๋วยเตี
๋ยวป
เนื่องงในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจตารํเส้
าไพพรรณี
ครบ 113
จัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
1. การเตรียมแป้งเมล็ดทุเรียโดย
น การพั
พิชญณี ตีรณากรณ
องทางการจั
ําพริกเห็4.0”
ดงนางฟ
าแปรรูปอกสีน้ําตาลออกให้เหลือแต่เนื้อเมล็ดที่เป็น
เพืกาษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
1.1นําเมล็ดทุเรีแนวทางการศึ
ยนมาล้างทํ
ความสะอาด
ผึ่งดให้จําเหน
ปลืาอยน้กนอกแห้
ปอกเปลื
นโปกงๆน้ําหนาประมาณ
รอน ตําบลโปงน้ํา1-2
รอน มิอํลาเภอโป
สีขาว และหั่นเนื้อเมล็ดทุเของโรงเรี
รียนเป็นยนบ
ชิ้นาเล็
ลิเมตรงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
1.2 นําเนื้อเมล็
ดทุเรียนที่หฒั่นนาผลิ
เป็นชิตวัภั้นนณทีเล็่ ฑ19กเห็ๆ-ด20นางฟ
แช่
ในสารละลายสารส้
มอิ่มตัว 5% เป็นเวลา 3 ชั่วโมงแล้วล้างด้วยน้ํา
แนวทางในการพั
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรม
ําไพพรรณ
ยน
รติเวลา
ฯ (อาคาร
( อํ3า36)
สะอาด 2 ครั้ง และแช่ต่อเพืในสารละลายสารส้
อิ่มยตันวัวอาคารเฉลิ
5% อีมพระเกี
กตําเป็บลมาบไพ
ชั่วโมงง จัแล้
่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ดมาบไผ
เภอขลุ
งหวัวดล้จัานงด้
ทบุวรียน้ําสะอาด จากนั้นนํามาแช่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ความเข้มข้น 1% เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ําสะอาด 2 ครั้ง
ดการสื่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิกส (eWOM)
กับผลประกอบการ
1.3 นําเมล็ดทุเกรอบแนวคิ
รียนมาบดในเครื
่องปั่นผสมด้อวปากอิ
ยสารละลายโซเดี
ยมเมตาไบซั
ลไฟต์ ความเข้มข้น 0.075% จนกระทั่ง
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ละเอียดแล้วล้างแป้งด้วยน้ําสะอาด
ผ้ามัสลิน นําอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
โดย บับีลลับงน้ก ําสัออกโดยใช้
นทัด
จนกระทั่งแห้ง
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ษัท ่ไXYZ
จํากัด วยเครื่องบดแห้งให้ละเอียด และนํามาร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 120 เมช เก็บ
1.4 นําแป้งทุเรีบริยนที
ด้มาบดด้
โดย วัชรพล
วงศมจิหันทร
รักษาในถุงพลาสติกสภาพสุญญากาศที
่อุณหภู
้อง เพื่อรอการนําไปใช้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
2. ศึกษาปริมาณแป้ยานยนต
งจากเมล็กรณี
ดทุศเึกรีษา
ยนที: บริ่เหมาะสมต่
อการผลิตก๋วยเตี๋ยว
ษัท XYZ จํากัด
2.1 การผลิตก๋วยเตี๋ยโดย
วเส้ถินรใหญ่
าแป้
นันท ทิโดยนํ
วาราตรี
วิทงยข้าวเจ้า แป้งมัน และเกลือผสมคนให้เข้ากัน ค่อยๆ เทน้ําเปล่าลงไปใน
แป้ง นวดประมาณ 5 นาทีพฤติแล้กรรมการซื
วจึงเติม้อน้และการตั
ําที่เหลืดอสิลงไปทั
จับนกกของธุ
กันเป็นรก้กิอจชุนมชน
หลังจากนั้นเตรียมภาชนะโดยทา
นใจของผู้งหมด
ซื้อที่มีตคนจนแป้
อผลิตภัณฑงจไม่
ากต
หวัดจัวนนผสมแป้
ทบุรี
น้ํามันให้ทั่วภาชนะบางๆจังคนส่
งแล้วตักใส่พอประมาณแค่บางๆ นึ่งไฟแรง 5 นาที เมื่อสุกแล้วตักใส่จานทาน้ํามัน
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
บางๆ ทุกชิ้น จากนั้นนํามาวางซ้
อนกันเป็นชั้น แล้วจึงหั่นเป็นเส้นพอเหมาะ (Haruko, 2559) โดยมีสูตรมาตรฐาน ดังนี้
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ส่วนผสม
กรัม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แป้งข้าวเจ้าโดย แสงจิตต ไตแสง
75
แป้งมัสรรพสามิ
น ตใหมกับการบริโภคของคนไทย 25
น้ําเปล่า โดย อุบล ไมพุม
250
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
อ
งการซื
เกลือ
1.25้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
น้ํามันราน ซีพีเโดย
100
อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
2.2 นําแป้งจากเมล็
ทุเนรีทรี
ยนที
่ผลิต้งได้
าทดแทนแป้
งข้าวเจ้าในการผลิ
ตก๋วอํยเตี
๋ยวเส้นใหญ่ โดยใช้ระดับการทดแทน
การทําดนาอิ
ยแบบดั
เดิมมของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
าเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 และ 100% ของน้ําหนักแป้งข้าวเจ้า และผลิตตามกรรมวิธีตามข้อ 2.1
โดย โสภิ
ตตา๋ยประพฤทธิ
พงษ
2.3 วิเคราะห์คุณภาพก๋
วยเตี
วเส้นใหญ่
จากแป้งเมล็ดทุเรียน ได้แก่ ค่าสี (CHROMA METER CR-400)
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื
้น ไขมัน เส้นใย เถ้า (AOAC, 2000) และการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวิธี 9-Point
โดย ธันย ชัยทร

วิธีดําเนินการวิจัย

Hedonic Scale ในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความเหนียว ความเรียบเนียน และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจํานวน 20 คน
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
3. วางแผนการทดลอง CRD
(Completely
โดย ดวงรั
ตน สวัสดิ์มงคลRandomized Design) เพื่อศึกษาปริมาณแป้งทุเรียนที่เหมาะสม และ
วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) เพื่อทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’ New Multiple Range Test (DMRT)

ผลการวิจัย

จากการนําเมล็ดทุเรียนที่ผ่านการแช่ด้วยสารส้ม 5% มาผลิตเป็นแป้งเพื่อทดแทนแป้งข้าวเจ้าในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว
เส้นใหญ่ โดยใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนในปริมาณ เท่ากับ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 และ 100% ตามลําดับ
ได้ผลการวิจัย ดังนี้
1. ค่าสีของเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งเมล็ดทุเรียน
จากการนําก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียนมาศึกษาค่าสี ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั3้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของเส้นก๋วยเตี๋ยวทีPROCEEDINGS
่ทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งเมล็ดทุเรียน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ค่าวสีิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
ปริมาณแป้งเมล็
ดทุเรียน จัย (ภาคบรรยาย)
L*มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั
a*ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
และงานประชุ

b*
(% ของน้ําหนักแป้ง)
(ค่าสีสว่าง)
(ค่าสีเขียว-สีแดง)
(ค่าสีเหลือง-น้ําเงิน)
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจาย fสินคาประเภทช็อคโกแลต :g
0
58.19±4.53a
-1.37±0.21
-1.33±0.53
กรณีศึกษา บริษัท NN&KYbc จํากัด
e
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
ต
กรรม
10
48.64±1.74
-0.02±0.51
3.20±0.36f
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
bc
e
ef
20
49.09±5.82
แนวทางการศึ
กษาเพิ
่มบชเคลื
อabงทางการจั
ดจําหน0.43±0.04
ายน้ําพริกเห็
ดนางฟาแปรรู4.69±1.02
ป
เพื
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
d 4.0”
de
30
50.95±1.56
ของโรงเรียนบ
านโปงน้ํารอabน ตําบลโปงน้ําร1.46±0.21
อน อําเภอโปd งน้ํารอน จังหวั6.55±0.45
ดจันทบุรี
1.58±1.02
7.80±1.44cd
40
50.78±0.44
โดย พศวัต สุขสบาย
bcd
cd
cd
50
44.20±6.76
7.97±2.15
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
า2.29±0.67
แปรรู
บริโภค
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผู
bc
c
bc
มสิริรําไพพรรณ
พระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
60
เพื่อการจัดจํ48.33±3.17
าณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผม2.52±0.55
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จั9.55±2.51
งหวัดจันทบุรี
d ยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุbรี
มหาวิทยาลั
12.14±0.37a
70
โดย39.17±7.64
จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 4.29±0.27
cd
ab
ab
กรอบแนวคิ41.11±5.06
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิ5.10±0.71
เล็กทรอนิกส (eWOM) กับ10.69±1.23
ผลประกอบการ
80
f
ของธุรกิจคาปลี
กประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
90
29.91±2.85
5.34±0.93a
10.71±0.82ab
f
ab
โดย 27.73±5.39
บัลลังก สันทัด
100
5.03±0.75
10.81±1.42ab
บปรุางงกั
เสนนทางการขนส
งโดยใชงTSP
และ VRPTW
กรณีศตึกิ ษา
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัการปรั
วอักษรต่
ตามแนวตั้งแสดงถึ
ความแตกต่
างอย่ามาประยุ
งมีนัยสํากคัตญใชทางสถิ
(P≤0.05)

หนา

บริษัท XYZ จํากัด
จันทร
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลิตภัการปรั
ณฑ์บกโดย
๋วยเตีวัช๋ยรพล
วเส้นวงศใหญ่
ที่ทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งเมล็ดทุเรียน ในอัตราส่วน 0%
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
(สูตรควบคุม) มีค่าความสว่าง (L*) มากที
่สุดเท่กรณี
ากับศึก58.19
แตกต่
ยานยนต
ษา : บริซึษ่งัทไม่XYZ
จํากัาดงกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับผลิตภัณฑ์
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้
นในอัวิทตยราส่วน 30 และ 40% มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 50.95
โดยงถิเมล็
รนันดททุทิเรีวยาราตรี
กรรมการซื
สินใจของผูงซข้ื้อาทีวเจ้
่มีตอาผลิด้วตภัยแป้
ณฑจงากต
รกิจชุมตชน
และ 50.78 ตามลําดับ และผลิตภัณฑ์พฤติ
ก๋วยเตี
๋ยวเส้น้อและการตั
ใหญ่ที่ทดดแทนแป้
เมล็นดกกของธุ
ทุเรียนในอั
ราส่วน 100% มีค่า
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ความสว่าง (L*) น้อยที่สุดเท่ากับ 27.73 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ผ่านการทดแทนด้วยแป้งเมล็ดทุเรียนในปริมาณ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ที่สูงขึ้นมีแนวโน้มให้สีของผลิตภัณฑ์เการศึ
ข้มขึก้นษาบทบาทผู
ตามลําดันบําในการบริ
เมื่อเทียหบกั
ผลิตภัณฑ์จสชุมูตชน
รควบคุ
ม ส่วนค่าอa*
ารจับดการเศรษฐกิ
อําเภอพระนครศรี
ยุธยา และค่า b* ของ
วเจ้าด้วยแป้
งเมล็ดทุเรียนในอัตราส่วน 90% มีค่า a* มากที่สุดเท่ากับ 5.34 และ
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ทดแทนแป้
จังหวังข้ดาพระนครศรี
อยุธยา
ตต ไต
แสงดทุเรียนในอัตราส่วน 70% มีค่าb* มากที่สุดเท่ากับ 12.14
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ทดแทนแป้งข้าโดย
วเจ้าแสงจิ
ด้วยแป้
งเมล็
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
.โดยปกติแป้งเมล็ดทุเรียนมีค่าสว่าง (L*)อยู่ในช่วโงภคของคนไทย
69.68-76.11 แป้งสีน้ําตาลอ่อน เนื่องจากแป้งจากเมล็ดทุเรียน
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
ไม่ได้ผ่านการฟอกสีด้วยสารเคมีเช่นเดียวกับแป้งทางการค้าโดยทั่วไป จึงทําให้แป้งจากเมล็ดทุเรียนมีสีคล้ํา เมื่อนําแป้งจาก
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
เมล็ดทุเรียนนี้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
อาจจะมีผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีสีคล้ํากว่าการใช้แป้งการค้าทั่วไป (สิรินาถ, 2542;
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
วริศชนม์ และ ประมวล, 2556)
โดย อัญชลี เยาวราช
2. ผลการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการใช้
แป้งเมล็ดขทุองการทํ
เรียนทดแทนแป้
ข้าธวเจ้
ตเส้นก๋วยเตี๋ยว
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวงยวิ
ปี ลูกาขในการผลิ
าวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
จากการใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ โดยใช้อัตราส่วน 0 10 20 30 40
จังหวันดคุสุรณินภาพลั
ทร กษณะปรากฏ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น
50 และ 60% ตามลําดับ ผลการประเมิ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
รสชาติ ความเหนียว ความเรียบเนียน และความชอบโดยรวม แสดงในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ในกรณีการประเมินทาง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ประสาทสัมผัส ที่อัตราส่วน 70 80 90 และโดย
100%
สามารถนํามาประเมินได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะค่อนข้าง
ธันย ชัไม่ยทร

เละ และฉีกขาด ไม่สามารถลอกออกจากภาชนะให้
เป็นแผ่นของการลงทุ
นหรือเป็นนเส้ทํนาสวนสละ
ได้ ในจังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะหทางการเงิ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ตารางที่ 2 ลักษณะปรากฏของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งจากเมล็ดทุเรียน
ปริมาณแป้งเมล็ดทุเรียน (% ของน้ําหนักแป้ง)
0
10
20
30
40

ลักษณะปรากฏ
มีสีขาวเนียน เหนียวนุ่ม รสชาติกลมกล่อม
เริ่มมีสีน้ําตาลอ่อนๆ มีความเหนียว รสชาติดี
มีสีน้ําตาลอ่อนๆ มีความเหนียว รสชาติดี
มีสีน้ําตาลอ่อน ค่อนข้า งไม่เรียบเนียน มีความเหนียว
รสชาติค่อนข้างดี
มี สี น้ํ า ตาลที่ เ ข้ ม ขึ้ น ผิ ว ไม่ ค่ อ ยเรี ย บเนี ย น ค่ อ นข้ า ง
เหนียว รสชาติค่อนข้างดี

528

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบั
(ตอ)่เข้มขึ้น ผิวไม่เรียบเนียน ค่อนข้างเหนียว มี
มีสญ
ีน้ําตาลที
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PROCEEDINGS

รสฝาดเล็กน้อย มีกลิ่นเมล็ดทุเรียน
บทความวิ60จัย (ภาคบรรยาย)
า
มีสีน้ําตาลที่เข้มขึ้น ผิวไม่เรียบเนียน ความเหนีหน
ยวลดลง
มีรสฝาดเล็กน้อย มีกลิ่นเมล็ดทุเรียน
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
70 ศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
มีสีน้ําตาลที่เข้มขึ้น ผิวไม่เรียบเนียน ความเหนียวไม่ค่อย
กรณี
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
ตกรรม
มีและนวั
ค่ อนข้า งเละ
ลอกเส้ น ออกไม่ ค่ อยได้ มีร สฝาดปาน
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
่อขับเคลื่อนประเทศไทย
กลาง มีกลิ่น4.0”
เมล็ดทุาแปรรู
เรียนป
ของโรงเรี
เภอโป่เงข้น้มํารขึอ้นน จัผิงวหวัไม่ดเจัรีนยทบุ
รี ยน ความเหนียวไม่ค่อย
80 ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํามีรอสนีนอํ้ําาตาลที
บเนี
โดย พศวัต สุขสบาย
มีาแปรรู
ค่2560
อนข้
างเละ ลอกเส้
นออกไม่
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ป ตามความต
องการของผู
บริโภคค่อยได้ มีรสฝาด มีกลิ่น
ธันวาคม
ทุยรติเรีฯ ย(อาคาร
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
( น อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผเมล็
ตําดบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
90
มีสีน้ําตาลที่เข้มขึ้น ผิวไม่เรียบเนียน ความเหนียวมีน้อย
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิค่เอล็กนข้
ทรอนิ
กส (eWOM)
บผลประกอบการ
างเละ
ลอกเส้นกัออกไม่
ค่อยได้ มีรสฝาดมาก มีกลิ่น
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
เมล็ดทุเรียน
โดย บัลลังก สันทัด
100 บปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSPมีและ
สีน้ําVRPTW
ตาลที่เมาประยุ
ข้มขึ้น กผิตวใชไม่กรณี
เรียศบเนี
การปรั
ึกษายน ความเหนียวมีน้อย
มาก ค่อนข้างเละ ลอกเส้นออกไม่ไ ด้ มีรสฝาดมาก มี
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
กลิ่นเมล็ดทุเรียน
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลิ
๋ยวเส้
โดยตถิภัรณ
นันฑ์ทกทิ๋ววยเตี
าราตรี
วิทยนใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในระดับการทดแทนที่
สูงขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มพฤติ
ีสีทกี่เรรมการซื
ข้มขึ้น ผิ้อวและการตั
สัมผัสไม่ดสิเนรีใจของผู
ยบเนียซนื้อทีและเริ
ของเมล็
ดทุรเกิรีจยชุนมากขึ
่มีตอผลิ่มตภัมีณกฑลิจ่นากต
นกกของธุ
มชน ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสูตร
นทบุสรีคี ่อนข้างคล้ํา และผงแป้งไม่เนียนเหมือนแป้งข้าวเจ้า
ควบคุม เนื่องจากแป้งเมล็ดจังทุหวัเรีดยจันมี
โดย
ักษดแป้งมีส่วนประกอบของอะไมโลส (Amylose) สูง และมีการพองตัวของ
โดยปกติแป้งเมล็ดทุเรียนมีคชวนพบ
วามคงตัเอีว่ยดีวสานุ
มากรเม็
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เม็ดแป้งต่ํา ลักษณะของเจลที
งความหนือดยุสุธยา
ดท้ายสูง มีคุณสมบัติของความเป็นแป้งเปียกสูง ความหนืดสุดท้ายของแป้งนั้นมัก
จังหวั่ช่ดวพระนครศรี
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปริ ม าณอะไมโลส โดย
ซึ่ ง มีแสงจิ
ก ารกลั
ตต ไตบแมาเชื
สง ่ อ มต่ อ กั น หรื อ รวมกลุ่ ม กั น ในระหว่ า งการทํ า ให้ เ ย็ น ภายหลั ง การเกิ ด
เจลาติไนเซชัน (gelatinization)
วของร่างแหของเจล อย่างไรก็ตามการทดแทนแป้งเมล็ดทุเรียนในปริมาณที่
สรรพสามิและการฟอร์
ตใหมกับการบริมโตัภคของคนไทย
อุบล อไมยลงจนถึ
พุม
มากขึ้นมีผลทําให้เส้นมีความเหนีโดย
ยวลดน้
งค่อนข้างเละ อาจเกิดจากการพองตัวของเม็ดแป้งต่ํา ความสามารถใน
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
องการซื้อสินาคงา มีในร
านคาาให้
ปลีเกส้: นกรณี
ศึกษา
ายนอกโครงสร้
ผลทํ
แฉะเละและให้
ความชื้นสูง นอกจากนี้
การดูดซึมน้ําได้น้อย ดังนั้นปริมาณน้ํายังคงเหลืออยู่ภอความต
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
อาจขึ้นอยู่กับแรงเฉือนในกระบวนการ
ทําให้เม็ดแป้งเปราะแตกหักง่าย จึงเกิดการรั่วไหลของอะไมโลสเกิดขึ้น (Rengsutthi
โดย อัญชลี เยาวราช
and Charoenrein, 2011)การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังณ
หวัภาพทางประสาทสั
ดสุรินทร
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุ
มผัสของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้ง
จากเมล็ดทุเรียน โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
คะแนนความชอบ
จันทบุรี ยว ความเรียบเนียน
ปริมาณแป้งเมล็ดทุเรียนการวิเคราะห
สี ทางการเงินของการลงทุ
กลิ่น นทําสวนสละ
รสชาติในจังหวัดความเหนี
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
(% ของน้ําหนักแป้ง)
0
7.55±0.35a 6.70±0.54a
7.02±0.12a
7.08±0.43a
7.55±0.25a
b
bc
b
b
10
6.35±0.13 5.47±0.16
5.88±0.21
6.05±0.15
6.07±0.33b
5.72±0.33b
20
6.38±0.35b 5.65±0.39b 5.62±0.24b 5.90±0.36b
b
bcd
c
c
30
6.22±0.30 5.20±0.26
5.15±0.35
5.07±0.14
5.02±0.32c
40
5.32±0.42c 4.88±0.35cde 4.63±0.23d 4.57±0.13cd
4.65±0.22c
c
de
d
de
50
5.08±0.10 4.62±0.28
4.37±0.20
4.42±0.29
3.98±0.38d
d
e
e
e
4.52±0.26
3.85±0.40
3.93±0.38
3.68±0.49d
60
4.45±0.53
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)

ความชอบ
โดยรวม
7.67±0.23a
6.35±0.23b
6.18±0.28b
5.72±0.30c
5.23±0.06d
4.58±0.35e
4.47±0.24e

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สูตรควบคุมมากที่สุดในด้านสี กลิ่น
รสชาติ ความเหนียว ความเรียบเนียน และความชอบโดยรวม โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับ
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในทุกอัตราส่วน โดยความชอบในด้านสี และกลิ่นของ

529

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

5

PROCEEDINGS
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้
าในอัตงจากการประชุ
ราส่การประชุ
วน 10
20 และ 30% ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
รายงานสืบเนื่องจาก
มวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื
อ
่
งในวโรกาสคล
า
ยวั
น
พระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
สถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่
า
งกั
น
อย่
า
งมี
น
ั
ย
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
(P≤0.05)
กับผลิ
ตภัณครบ
ฑ์ท113ี่ใช้ปแป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนงข้าาว
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
เจ้าในอัตราส่วน 0 40 50 และ 60% ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้แป้งทุเรียนที่ 0% มีคะแนนความชอบในด้านสีและกลิ่น
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
มากที่สุดเท่ากับ 7.55 และ 6.70 ตามลํ
าดับ เช่นเดียวกับผลการทดสอบในด้านรสชาติ ความเหนียว และความเรียบเนียน
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
พบว่าผู้ทดสอบยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แป้งเมล็โดย“การพั
ดการพั
ทุพิเชรีญยณนทดแทนแป้
ี ตีรณากรณ งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 10 และ 20% โดยไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)แนวทางการศึ
แต่มีความแตกต่
น่ออย่นประเทศไทย
างมี
ัยสําายน้คัญ
ติ (P≤0.05)
องกั
งทางการจั
ดจํนาหน
ําพริทางสถิ
กเห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรูป กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แป้งเมล็ด
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชาเคลื
ยนบานโป
อน่ 0%
อําเภอโป
น้ํารอน จังหวัดจันทบุราี นรสชาติ ความเหนียว
ทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วของโรงเรี
นอื่น โดยผลิ
ตภังณน้ําฑ์รทอนี่ใช้ตํแาบลโป
ป้งทุเงรีน้ยํารนที
มีคงะแนนความชอบด้
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
และความเรียบเนียน มากที่สุดเท่ากับ 7.02 7.08 และ 7.55 ตามลําดับ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
เมล็
นทดแทนแป้
าวเจ้
โดยความชอบโดยรวม ผู้ทดสอบให้
ตยภันวัณอาคารเฉลิ
ทธันี่ใวาคม
ช้แมพระเกี
มบสิรผลิ
ิรําไพพรรณ
ยรติฯด(อาคาร
( ทุเรีอํย
เพื่อการจัดกจํารยอมรั
าณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ดฑ์มาบไผ
ตํป้างบลมาบไพ
า36)เภอขลุ
ง จังหวัดจังนข้ทบุ
รี าในอัตราส่วน 0%
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
มากที่สุด เท่ากับ 7.67 รองลงมาคือ ผลิตภัณโดย
ฑ์กจั๋วกยเตี
๋ยวเส้วินเชีใหญ่
จากแป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 10 20
รกฤษณ
ยรมงคล
กรอบแนวคิดาการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิ
ส (eWOM)
บผลประกอบการ
30 40 50 และ 60% ซึ่งมีคะแนนความชอบเท่
กับ 6.35
6.18 5.72
5.23
4.58กและ
4.47 กัตามลํ
าดับ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียน
โดย บัลลังก สันทัด
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
นด้านความชื
้น ไขมั
เส้นVRPTW
ใย และเถ้
า ของผลิ
ตภัณศึกฑ์ษาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จาก
การปรับปรุงเสนใทางการขนส
งโดยใช
TSPนและ
มาประยุ
กตใช กรณี
แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้า บริ
10%
ได้ผลดั
ษัท XYZ
จํากังดตารางที่ 4

โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั
บ
ลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณปรุฑ์งกกระบวนการเพื
๋วยเตี๋ยวเส้น่อใหญ่
ที่ทดแทนแป้
งข้าวเจ้าบสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ด้วยแป้งจากเมล็โดย
ดทุเถิรีรยนันนท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
องค์ประกอบทางเคมี
เส้นก๋วยเตี๋ยว
จังหวัดจันทบุรี เส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งเมล็ด
(%)
ทุ
เ
รี
ย
น
ทางการค้า
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ความชื
55.16
จัง้นหวัดพระนครศรีอยุธยา 73.57
ไขมัน โดย แสงจิตต ไตแสง 0.09
3.26
เส้นสรรพสามิ
ใย
0.44
0.51
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เถ้า
1.09
1.19
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
รานตซีภัพณีเฟรชมาร
ท ในกรุ
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลิ
ฑ์ก๋วยเตี
๋ยวเส้งเทพมหานคร
นใหญ่แป้งจากเมล็ดทุเรียน มีปริมาณ ความชื้น ไขมัน เส้นใย และ
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
เถ้า มีค่าเท่ากับ 73.57 0.09 0.44 และ 1.09 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางการค้า พบว่ามีความชื้นมากกว่า
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทีผลิตภัณฑ์มีความชื้นมากอาจส่การวิ
งผลต่
ออายุการเก็บรักษาที่สั้นกว่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ได้มีอายุการเก็บ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
รักษาประมาณ 1-2 วัน ที่อุณหภูมิห้อจังงหวัและประมาณ
3 วัน ที่อุณหภูมิ 0 ถึง -10 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณไขมันของเส้น
ดสุรินทร
ก๋วยเตี๋ยวทางการค้ามีมากว่า อาจเนื่องจากกระบวนการผลิ
ตมีพกงษารใช้น้ํามันในปริมาณมากเพื่อป้องกันการติดกัน ขณะที่
โดย โสภิตตา ประพฤทธิ
ปริมาณเส้นใยและเถ้าไม่แตกต่างกัน กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

สรุปผล

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

การใช้แป้งเมล็ดทุเรียนในผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะปรากฏและ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลดลง ซึ่งผู้ทดสอบยังสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสูตรควบคุมและ
สูตรที่เติมแป้งเมล็ดทุเรียนได้ โดยเฉพาะในเรื่องสีและกลิ่นที่แตกต่างเมื่อปริมาณแป้งทุเรียนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ควรการพัฒนางานวิจัยต่อไป โดยปรับปริมาณการใช้แป้งทุเรียนลดลงไม่เกิน 10% และลดการเกิดสีน้ําตาลในขั้นตอน
การผลิตแป้งทุเรียน ซึ่งอาจเป็นผลทําให้ได้ลักษณะของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีคุณภาพด้านลักษณะปรากฏและการยอมรับมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ 2560
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ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ทดลอบพบว่า ที่ความเร็วรอบตัด/ความเร็วโดย
ป้อถินรนั750/312,
รอบต่อนาที เครื่องตัดเปลือกได้ขนาดใหญ่สูงสุด
นท ทิวาราตรีว900/375
ิทย
เท่ากับ 63.97 % และ 56.91 % ใช้พฤติ
กํากลัรรมการซื
งไฟฟ้าเท่
ากับ 5.47
และ ซ3.89
โลวัตภัตณต์ฑ–จชัากต
่วโมงต่
อตันรกิตัจดชุได้
้อและการตั
ดสินใจของผู
ื้อที่มีตอกิผลิ
นกกของธุ
มชนเท่ากับ100 และ
ดจันทบุ
ี
129.49 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลําดัจับงหวัและที
่ครวามเร็
วรอบตัด/ความเร็วป้อน 750/187–900/225 รอบต่อนาที ตัดได้
โดย
ชวนพบ
ษ ากับ 4.39 และ 6.82 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ตัดได้
ขนาดกลางสูงสุดเท่ากับ 62.87% และ 50.00% ใช้กเอีําลั่ยวสานุ
งไฟฟ้ราักเท่
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เท่ากับ 88.66 และ 90.90 กิโลกรัมต่จัองหวั
ชั่วดโมงตามลํ
พระนครศรีาอดัยุบธยา
คําสําคัญ: เครื่องสับเปลือก, มะพร้าวน้ําหอม
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพAbstract
ุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
The purposes of thisรานstudywere
to1)งเทพมหานคร
design and develop the aromatic coconut shell
โดย อัญชลี เยาวราช
cuttingprototype and 2) test and
validate the efficiency of the constructed machine.The procedures
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
include of the study of an innovation
cutting
machine
and physicalตําบลทมอ
properties
of 1 day shined
การทํานาอินทรีofยแบบดั
้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
coconut shell.The machine consists
จังหวัดสุรินof
ทร the steel structure, feeder kit, knife shaft, cutting platform,
โสภิตusing
ตา ประพฤทธิ
พงษfor power transmission. Theability of machine
received kit, and 1.5 hp. of electric โดย
motor
V-belt
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
was tested using the criteria of cutting capability, material
size (product)
as small, medium large and
โดย ธันย ชัยทร

largest size, electrical power used per material-weight at the different angular speed of 600, 750, 900,
การวิof
เคราะห
ทางการเงิ
ของการลงทุ
ดจันทบุรsizing.The
ี
1050 rpm and the angular speed
feeder
kit นwith
6 andนทํ8าสวนสละ
inchesในจัofงหวัpulley
results showed
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
that the machine operate at cutting/feeding speed of 750/312 and 900/375 rpmhad the capability to
cut the large product size as 63.97% and 56.91% corresponding to 5.47 and 3.89 kW–h/ton of
electrical used and 100 and 129.46 kg/hr. of product, respectively.The machine operate, for medium
product size, at cutting/feeding speed of 750/185 and 900/225 rpm the which had capability to cut as
62.87% and 50.00 % corresponding to 4.39 and 6.82 kW-h/ton of electrical used and 80.66 and 90.90
kg/hr. of product, respectively.
Keywords: cutting machine, aromatic coconut shell
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PROCEEDINGS
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L.บชาติอยูวิจ่ใัยรํนตระกู
ล ้งทีPalmaeมี
ระบบรากเป็นรากฝอยขนาดเท่าๆ
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
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และงานประชุ
ม
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ช
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ชาติ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม

ศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ครั
ง
้
ที
่
8
กัน แผ่กระจายออกรอบต้นมีส่วนประกอบคือ ลําต้น ใบ ดอก และผล พันธุ์มะพร้าวแบ่งออกเป็น 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ต้นเตี้ย
และต้นสูงมะพร้าวพันธุ์เตีการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
้ยมีอายุการให้ผลเฉลี่ยเมื่ออายุ
และให้
ตต่ออเนืคโกแลต
่องประมาณ
35–40 ปี มีหลายพันธุ์
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ประเภทช็
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ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
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จํ
า
กั
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แต่ละพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกัน “การพั
เช่การพั
น เปลือฒกสีนางานวิ
เขียวเหลือจงัยนวล
(สีงาช้ตากรรม
ง) น้ําตาลแดง หรือสีส้ม น้ํามีรสหวาน มีกลิ่นหอม
และนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
มะพร้าวต้นเตี้ยทุกพันธุ์จะมีผลขนาดเล็ก เมื่อผลแก่มีเนื้อบางและน้อย ซึ่งได้แก่พันธุ์นกคุ่ม หมูสีเขียว หมูสีเหลือง หรือ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
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ขั่มบชเคลื
่อันนประเทศไทย
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จุ
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ํ
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และส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยรวมทั
นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มส่วนมะพร้าวต้นสูงจะมีลําต้นใหญ่ โคนต้น
พศวั้งตใช้สุเขป็สบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
โภคยืนให้ผลผลิตต่อเนื่องประมาณ
วัภันณ
ที่ ฑ19เห็
-ด20นางฟ
ธัน่มวาคม
มีสะโพกใหญ่ ต้นสูง โตเต็มที่สูงประมาณ 18 เมตร
จะเริ
ให้าแปรรู
ผ2560
ลเมืป ่อตามความต
อายุ 5–6องการของผู
ปี และมีบอริายุ
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
นทบุรี
80 ปี ประโยชน์ของมะพร้าวมีหลายชนิมหาวิ
ด ทเช่ยาลันยราชภั
น้ําฏและเนื
รําไพพรรณี้อจัมะพร้
งหวัดจันา
ทบุวอ่
รี อนใช้รับประทานเนื้อในผลแก่นําไปขูดและคั้นทํา
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กะทิ กะลานําไปใช้เป็นเชืกรอบแนวคิ
้อเพลิงและสิ
ษฐ์ต่างอปากอิ
ๆ เช่เนล็กกระบวย
โคมไฟกัฯลฯ
และเปลือกมะพร้าวนําไปใช้สําหรับ
ดการสื่ง่อประดิ
สารแบบปากต
ทรอนิกส (eWOM)
บผลประกอบการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและเป็
เพลิงทดแทน
เปลือกมะพร้าวที่เป็นวัสดุปลูกจะใช้เพื่อผสมกับดินซึ่งจะช่วยให้มี
ของธุรกิจคานปลีเชืก้อประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดยว บัขนาดเปลื
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ช่องว่างในดินต้นไม้เจริญเติบโตเร็
การปรั
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กต้นไม้กระถาง ขนาดเปลือก 2.5x2.5 ซม.ใช้ผสมดินปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่วงกระถาง
โดย วัชรพล วงศจันทร
15 นิ้วเป็นต้นไป และขนาดเปลื
อกใหญ่
เหมาะกั่อบลดความผิ
ปลูกต้นดไม้
ใหญ่ ฯลฯ ในจับงสิหวั
ฉะเชิงเทรามี
พื้นที่ปลูกมะพร้าวพันธ์เตี้ย
การปรับปรุ
งกระบวนการเพื
พลาดในการตรวจนั
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ตโคมไฟ
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กัด ์ อําเภอคลองเขื่อน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางปะกง
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ถิ
ร
นั
น
ท
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ว
ิ
ท
ย
อําเภอราชสาส์น อําเภอท่าตะเกียบ และอําเภอแปลงยาว มีพื้นที่ปลูก 13,182 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 1,140 กิโลกรัมต่อไร่
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
(www.chachoengsao.doae.go.th.เข้
าถึงวันที่ 1 กันยายน 2560)
จังหวัดจันทบุรี
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โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทําานาอิ
ยแบบดั
อําเภอปราสาท
ก) ตัวอย่างลูกมะพร้
วน้นําทรี
หอมพั
นธุ้งเดิ์เตีม้ยของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ข) ตัตําวบลทมอ
อย่างเปลื
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จังหวัดสุรินทร
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ภาพที
วอย่างลูกพมะพร้
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่นได้นําเอาวัสดุที่ทิ้งกลับมาใช้ใหม่จึงมีการ
เคราะหทางการเงิ
นทําสวนสละ
ในจังเพื
หวั่ดอจัใช้นทบุ
ี อกมะพร้าวให้มีขนาดตามต้องการ มี
สร้างเครื่องทุ่นแรงสําหรับการวิ
เกษตรกรและพ่
อค้นาของการลงทุ
แปรรูปมะพร้
าวน้ําหอม
สับรเปลื
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ราคาถูกใช้ในท้องถิ่นของตนเองและมีความปลอดในการใช้งาน เครื่องสับนี้ใช้ต้นกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตัด
ด้วยแรงเฉือนจากใบมีดที่หมุนและมีผู้ศึกษาเครื่องตัดวัสดุต่างๆ ดังนี้
สุวรรณ หอมหวน และคณะ (2548) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องตัดสับพืชอาหารหยาบสําหรับเลี้ยงโคใช้กําลัง
ขับจากรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ทดสอบกับข้าวโพดที่มีอายุพร้อมเก็บเกี่ยวบนแปลง ความเร็วการทํางานที่เหมาะสม
ประมาณ 0.33 เมตร/วินาที ความสามารถตัดข้าวโพดได้ 2.4 ตัน/ชั่วโมง ตัดได้ยาวเฉลี่ย 1 นิ้ว กําลังขับเพลา PTO ขณะ
ปฏิบัติงานไม่มีโหลด 1.12–3.76 แรงม้า และมีโหลดใช้กําลังขับเพลา 4.67–8.77 แรงม้า
พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และเดชา วงศ์แก้ว (2552) ได้พัฒนาเครื่องหั่นผักตบชวาจากเครื่องต้นแบบใช้สําหรับผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภาพและถ่ายทอดความรู้ โดยใช้หั่นผักตบชวาแบบสดและแบบไม่สด สมรรถนะการตัดที่สามารถตัดได้สูงสุด
แบบสดที่ความเร็วรอบ 1600 รอบต่อนาที ตัดได้ 476 กก./ชม. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 3.53 ลิตร/ชม. และแบบ
ไม่สดที่ความเร็วรอบ 1900 รอบต่อนาที ตัดได้ 587 กก./ชม. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 3.27 ลิตร/ชม.
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
ธันวาคม
319-20บชาติ
และงานประชุ
มหาวิท2560
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สารบัญ (ตอ)

มงคล ตุ่นเฮ้า และคณะ (2554) ได้ออกแบบและพั
ฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสงใช้เครื่องยนต์ 6 แรงม้าเป็นต้น
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื1
่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดักบไฮสปี
ชาติวิจัยรํดาไพพรรณี
้งที่ 11 ามกันวางมุมเอียง 18 องศากับ
กําลังมีใบมีดสําหรับหั่นย่อยจํานวน 2 ใบความยาว
ฟุตการประชุ
ทําจากเหล็
ติดตั้งครัตรงข้
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
แนวระดับความเร็วรอบของใบมีดหั่นที่เหมาะสม
900
รอบต่บชาติอนาที
ีอัตยราชภั
ราการทํ
และงานประชุ
มวิชาการระดั
มหาวิทมยาลั
ฏกลุมศรีอายุงาน
ธยา ครั515
้งที่ 8 กิโลกรัม/ชั่วโมง ความเร็วการ
ป้อน 3 เมตร/นาที ขนาดชิ้นที่หั่นย่การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อยได้ 6.2–7.6 เซนติเมตร อับตสิราการใช้
น้ําายมันสินเชืคา้อประเภทช็
เพลิง 1อลิคโกแลต
ตร/ชั่ว:โมง
นคาในล็อคจ
บริษัทนครินทร์กรุงเทพกรณี
จําศกัึกดษา(2555)ได้
สร้างเครื
บริษัท NN&KY
จํากัด่องหั่นย่อยอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 0.90
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
เมตร สูง 1 เมตรใช้เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 แรงม้า เป็นต้นกําลัง สําหรับนําไปทําอาหารสัตว์และปุ๋ยชีวภาพโดยหั่นย่อยได้
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืซักษาเพิ
่อข้ขัาวโพด
่อกนประเทศไทย
ทั้งซากพืชสดและซากพืชแห้ง เช่นแนวทางการศึ
กระถิ
น
ง
ผั
ตบชวา
ผั
ก
สด
เถาวั
ลย์ หญ้าแห้ง ฯลฯ สามารถหั่นย่อยได้
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขนาดความยาววัโดยสดุพศวั
ที่หตั่นย่สุอขสบาย
ยประมาณ 0.5–1 เซนติเมตร
Hammed, Abdulkareen,
Qluwadare
and
พัฒนาเครือ่องการของผู
งหั่นย่อบยพลาสติ
แนวทางในการพั
ฒนาผลิ
ตวัภันณทีTeslim(2015)
าแปรรู
ป ตามความต
ริโภค ก เพื่อนํากลับมา
่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ได้
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
นทบุรี สดุที่ถูกหั่นย่อย
ใช้ใหม่ เครื่องนี้มีอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญมหาวิ4 ทส่ยาลัวยนราชภัคือฏรํชุาไพพรรณี
ดป้อนจังห้หวัอดจังหั
่นย่อย รางระบายออกของวั
นทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
และโครงสร้างเหล็กสําหรับยึดอุปกรณ์และมีชุดใบมีดหมุนเพื่อหั่นย่อย ใช้ต้นกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสามารถหั่น
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ย่อยได้ประมาณ 10.2 kg ใช้เวลา 30
ประสิทธิกภารโรงแรมในประเทศไทย
าพเท่ากับ 79.69 %
ของธุนาที
รกิจคและมี
าปลีกประเภทบริ
Kumar and Kumar (2015)โดยได้บัอลอกแบบและพั
ลังก สันทัด ฒนาเครื่องหั่นย่อยวัสดุเกษตรที่เป็นของเสีย เพื่อตัดก้านใบ
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
โดยใช TSPกกล้
และา VRPTW
กรณีศมีึกชษาุดเฟือง ลูกปืน ชุดตัด
และพื้นที่ใบ เครื่องต้นแบบนี้ มีส่วนประกอบโครงเหล็
กทํางจากเหล็
มอเตอร์มาประยุ
ไฟฟ้าก1ตใชเฟส
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ทําจากเหล็กทังสะเตนคาร์ไบด์ และมีเพลา 2 เพลา เครื่องนี้ส่งกําลังด้วยสายพานผ่านแพลาชุดเฟืองขับใบมีดซึ่งใบมีดมี
โดย วัชรพล วงศจันทร
ทั้งหมด 8 ใบ เมื่อใบมีดหมุนจะตัดการปรั
ลําต้นบและใบในห้
องตัด่อและไหลออกด้
านล่าง บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ปรุงกระบวนการเพื
ลดความผิดพลาดในการตรวจนั
เครื่องสับเปลือกมะพร้ายานยนต
วน้ําหอมจากงานวิ
จัยษดััทงXYZ
กล่าวข้
กรณีศึกษา : บริ
จํากัาดงต้นเป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องสับ
โดย ถิรนันท ทิ่แวตกต่
าราตรีาวงจากมะพร้
ิทย
เปลือกมะพร้าวน้ําหอมซึ่งมีคุณสมบัติด้านกายภาพที
าวแกงที่มีขนาดใหญ่และมีความยาวแตกต่างจาก
พฤติการรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิกตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
มะพร้าวน้ําหอม เพื่อให้เหมาะกับการนํ
ไปใช้งานสั
บผู้ประกอบการขนาดเล็
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
1. เพื่อออกแบบและสร้จังาหวังเครื
่องสับย่ออยเปลื
ดพระนครศรี
ยุธยา อกมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์เตี้ยต้นแบบเพื่อใช้ในชุมชน
โดย แสงจิ
ตต ไตแสง
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํ
างานและสมรรถนะในการตั
ดวัสดุของเครื่อง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
1. อุปกรณ์
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
1) เปลือกมะพร้าวน้ําหอมพั
้ย เยาวราช
โดยนธุอั์เญตีชลี
การวิ
เคราะห้นทางเศรษฐศาสตร
2) เครื่องอบแห้งหาค่
าความชื
ยี่ห้อTermakของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ยแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
3) Digital multimeter C.A 8220
จังหวัดสุรินทร
4) เครื่องวัดความเร็วรอบTechometer,
DT–6236B, CEM
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
5) เครื่องชั่งน้ําหนักกลยุ
แบบเข็
มวัด ขนาด 5 kg
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
6) เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ โดย ธันย ชัยทร

7) นาฬิกาจับเวลา การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
8) ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
2. วิธีดําเนินการวิจัย
เนื่องจากเครื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับสับเปลือกมะพร้าวน้ําหอมให้มีขนาดที่เหมาะสม ใช้ในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการออกแบบเครื่องสับใช้หลักการสับวัสดุด้วยคมมีดที่เคลื่อนที่
ในแนวรัศมีเพื่อให้เกิดแรงเฉือนตัดวัสดุให้ขาดแยกออกจากกันแล้วไหลออกด้านล่างด้วยแรงเหวี่ยงของใบพัดหมุน และใช้
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลท์ 50 เฮิอร์ส (Hz) เป็นต้นกําลังใช้ง่ายและปลอดภัยแบ่งการศึกษาและออกแบบ
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานเพื่อการออกแบบโดยการเลือกลูกมะพร้าวน้ําหอมที่มีอายุถึงการเก็บเกี่ยวและ
ใช้เปลือกมะพร้าวหลังจากปอกเปลือก 1 วัน และพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพดังนี้ ความกว้าง ความยาวใช้วิธีวัดด้วย
ไม้บรรทัด ความหนาแน่นหาได้โดยการชั่งน้ําหนักวัสดุและแทนที่น้ําในถ้วยบิกเกอร์แล้วคํานวณค่าจากสมการที่ 3 และ
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
บชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS
ความชื้นใช้มาตรฐานเปียกแบบวิธีทางตรงโดยการอบแห้
งในตู้อบที่อุณหภูมิ130°C เป็นเวลา2ชั่วโมง โดยการชั่งน้ําหนัก
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

วัสดุก่อนและหลั
งอบแล้วคํจาัยนวณหาค่
าความชื
จากสมการที
่ 1 ารําไพพรรณี ครบ 113 ป
เนื่องในวโรกาสคล
ายวัน้น
พระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ความชื้นของวัสดุ(มาตรฐานเปียก) คืออัตราส่วนน้ําในวัสดุกับน้ําหนักวัสดุทั้งหมด มีหน่วยเป็น %
สามารถคํานวณได้ดังนี้การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวั
−W d ⎞
⎛ Wตw กรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
%
ความชื
น
้
(wb)=
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
าแปรรู⎟ป× 100 (1)
⎜ 4.0”
่อขับเคลื่อนประเทศไทย
W
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อํา⎝
เภอโปงน้ํารwอน จังหวั⎠ดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒนาผลิําหนั
ตวัภันณทีก่ ฑของวั
องการของผู
19เห็-ด20นางฟ
2560ป ตามความต
Ww แทนน้
สธันดุวาคม
ทาแปรรู
ั้งหมด
(น้( ํา และมวล),
กรัมบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
W แทนมหาวิทน้ยาลัําหนั
กฏของวั
สดุแจังห้หวังด,จันกรัทบุมรี
ยราชภั
รําไพพรรณี
โดยd จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ก) เปลืการศึ
อกมะพร้
าวน้ําหอม
เปลือกมะพร้อยุาธวน้
กษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อํข)
าเภอพระนครศรี
ยา ําหอมตากแดด 1 วัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิภาพที
ตต ไตแ่ สง
2ตัวอย่างวัสดุเปลือกมะพร้าวน้ําหอม
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบลอไม
พุม
2.2 การออกแบบได้
อกแบบโดยใช้
หลักการของแรงเฉือนตัดวัสดุให้ขาดแยกออกจากกันด้วยคมมีด
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
านคาวปลี
เคลื่อนที่ในแนวรัศมี กล่าวคือเมื่อป้อนเปลือกมะพร้าวเข้องการซื
าถังป้้ออสินนด้คาาในร
นบนด้
ยมืก:อกรณี
เปลืศึกอษากมะพร้าวจะถูกกด บีบด้วยชุด
ราน ซีพนีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
กลไกการป้อนที่มีลักษณะเป็
หนามหมุ
นกดและรี
ดเปลือกมะพร้าวให้เคลื่อนที่ ที่สัมพันธ์กับรอบหมุนของใบมีดตัด เมื่อ
โดย อัญชลี เยาวราช
ใบมีดหมุนใบมีดจะตัดวัการวิ
สดุใเคราะห
ห้ขาดแยกจากกั
น ซึข่งองการทํ
ในการออกแบบใบมี
มุมเอียงของใบมีดความเร็วรอบของ
ทางเศรษฐศาสตร
านาอินทรียดวยวิธดปี ลูขนาดใบมี
กขาวตนเดี่ยดวและ
ใบมีด และความเร็วชุดการทํ
ป้อนจะต้
งสัยมแบบดั
พันธ์้งเดิกับมกํของกลุ
าลังของมอเตอร์
และออกแบบให้
่องนี้มีขนาดเหมาะสมและปลอดภัย
านาอินอทรี
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ เอํครื
าเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ใช้งานสะดวก ในการออกแบบจะกําหนดอุปกรณ์หลักที่สําคัญดังภาพที่2 ดังนี้คือ โครงสร้างเหล็กสําหรับยึดชิ้นส่วน
โดย โสภิอตกมะพร้
ตา ประพฤทธิ
งษ ่ยงสําหรับยึดใบมีดและถ่วงสมดุลแท่นรองตัดและรางระบายออก
ทั้งหมดถังป้อนชุดป้อน(feeder)เปลื
าวล้อพเหวี
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําาสามเสน
เขตดุสจติ ากสมการที
กรุงเทพมหานคร
เปลือกมะพร้าวกําลังที่ใช้ในสับเปลือกมีหน่วยเป็นแรงม้
คํานวณได้
่2 และความเข้มของแรงเฉือนตัดแต่ละ
โดย ธันย ชัยทร

ครั้งต่อใบมีด ดังสมการที่ 3

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวั
2 ดจันทบุรี
⎛ 2×π × N × r ⎞
โดย ดวงรัตนPower=
สวัสดิ์มงคล
⎜
⎟ × m วัตต์
60
⎝
⎠

(2)

m = 13.2 กิโลกรัม, N= 1,440 รอบต่อหน้าที่ , r = 0.005 เมตร
Power = 749 วัตต์ = 1.004 ≈ 1.5 แรงม้า
SSSF

=

FOCMX
( LWC * LTC )

FOCM= 13.2 kg*9.81 = 129.492 นิวตันเมตร
LWC= ความหนา= 3.00 มม.
LTC= ความยาวใบมีด= 160 มม.

535

(3)

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

5
......................................................................................................................................................................................................................................................
129.492

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

= 269,775 นิวตัน/ตารางเมตร
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
= 269.775กิโลนิวตัน
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
สินคาในล็อคจ=ายความยาวใบมี
สินคาประเภทช็ดอ(มม.)
คโกแลต :
เมื่อ FOCM= แรงตัด(นิวตัน), LWC = ความหนาคมมีดบ(มม.),LTC
SSSF

=

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
(0.160*0.003
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
2.3 การทดสอบการทํ
า
งานและสมรรถนะการตั
ดของเครื
่องแบ่
การทดสอบเป็
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้
ําพริกงเห็
ดนางฟาแปรรูปน 2 ขั้นตอนดังนี้
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
1) การทดสอบการทํ
งจากสร้
ได้ทงดสอบการทํ
ของโรงเรีายงานของเครื
นบานโปงน้ําร่ออนงหลั
ตําบลโป
งน้ําราองเสร็
น อําจเภอโป
น้ํารอน จังหวัดาจังานของอุ
นทบุรี ปกรณ์ต่างๆ เช่น
โดย พศวั
ต สุขอสบาย
การส่งกําลังการหมุนของใบมีดและกลไกการป้
อนเปลื
กมะพร้าวของชุดป้อนเพื่อให้เปลือกมะพร้าวเคลื่อนสัมพันธ์กับการ
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-บด20นางฟ
าแปรรู
ตามความต
ธันวาคม
2560
ตัดของใบมีดที่หมุนหลังจากนั้นมีการปรับชุดป้ณอนให้
สมามารถปรั
ระยะให้
ขึ้นยปรติ–ลงได้
ให้มอีขงการของผู
นาดเท่าบกัริบโภค
ความหนาของเปลือก
สิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
มะพร้าวได้
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
2) การทดสอบสมรรถนะการทํ
างานของเครือปากอิ
่องตัเดล็มีกทรอนิ
ค่าชี้วกัดส ดั(eWOM)
งนี้ กับผลประกอบการ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต
กิจคาปลีกประเภทบริ
(1) ขนาดวัของธุ
สดุใรนการทดสอบ
ได้แบ่การโรงแรมในประเทศไทย
งขนาดวัสดุที่ตัดได้เป็น 4 ขนาด คือ
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
ขนาดเล็กความยาว 1.0 ≤ L ≤2.0 เซนติเมตร
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ขนาดกลางความยาว 2..0<L ≤3.0 เซนติเมตร
บริษัท XYZ จํากัด
ขนาดใหญ่
ความยาว
โดย วัชรพล
วงศจัน3.0<L
ทร ≤4.0 เซนติเมตร
สุด ความยาว
4.0 < ดLพลาดในการตรวจนั
≤ 5.0 เซนติเมตร บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
การปรัขนาดใหญ่
บปรุงกระบวนการเพื
่อลดความผิ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
(2) ความสามารถในการตัด (กิโลกรัมต่อชั่วโมง)และพลังงานของเครื่องที่ใช้ตัด (กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
กิโลกรัม)
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
3) ทดสอบด้วจัยความเร็
ดตัด 4 ระดับคือ 600, 750, 900 และ 1,050 รอบต่อนาที
งหวัดจันทบุวรรอบของใบมี
ี
และความเร็วรอบชุดป้อน 2 ระดับ คือความเร็
วรอบของพู
ลเลย์รักขษนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว
โดย ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัวยมื
ดการเศรษฐกิ
มชน
อํา่ป
เภอพระนครศรี
ธยาานบนและถูกชุด
4) เมื่อใบมีดหมุนใบมีดจะตัดวัสดุที่ป้อนด้
ออย่างต่จอชุเนื
่องที
้อนในช่องป้ออยุนด้
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ป้อนรีดกดให้เปลือกมะพร้าวเคลื่อนที่เพื่อให้ใบมีดตัดและวัดค่าความยาวทั้งสามระดับ และคํานวณหาความสามารถที่ตัด
โดย แสงจิตต ไตแสง
ได้ต่อหน่วยเวลาและวัดกําลังที่ใช้ตัดวัสดุต่อหน่วยน้ําหนักผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3ซึ่งมีวิธีการ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ทดสอบดังนี้
โดย อุบล ไมพุม
(1) ใช้วัสการสื
ดุจํานวน
5 กิโลกรัมต่่มอีผความเร็
วรอบต่
บเปลือกมะพร้าวที่
่อสารทางการตลาดที
ลตอความต
องการซือประเภทของวั
้อสินคา ในรานคาสปลีดุกท: ดสอบกั
กรณีศึกษา
ปอกเปลือกตากแดด 1 วัน
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัวญรอบใบมี
ชลี เยาวราช
(2) ทดสอบความเร็
ด ตัดที่ เหมาะสมโดยใช้ ม อเตอร์ไ ฟฟ้ า ขนาด 1 แรงม้ า ที่ ป รั บ
การวิ
เ
คราะห
ท
างเศรษฐศาสตร
นทรียดววรอบหมุ
ยวิธปี ลูกขนาตัวตดนใช้
เดีค่ยวและ
ความเร็วรอบได้ส่งกําลังผ่านพูลเล่ย์เพลาขับใบมีด 4 ระดับแต่ของการทํ
ละระดัาบนาอิ
ความเร็
วามเร็วชุดป้อน 2 ระดับ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
คือใช้พูล เล่ย์ ขนาด 6 นิ้ว และ 8 จันิงหวั
้ว ดเป็สุรนินทร
พูลเล่ย์ขับชุดป้อน (feeder) ในการทดสอบการตัดเปลือกมะพร้าวแต่ล ะ
ประเภทใช้เปลือกมะพร้าว จํานวน 5 กิโลกรั
ทดลอง
5 ซ้ํา ซ้พํางษ
ละ1 กิโลกรัมต่อหนึ่งรอบรวมเปลือกมะพร้าวทั้งหมด 40
โดยมโสภิ
ตตา ประพฤทธิ
กิโลกรัม ทดลองทั้งหมด40ครั้ง กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย มธัือนยป้อชัยนอย่
ทร างต่อเนื่องและจับเวลาและวัดกําลังที่ใช้ตัด
(3) ป้อนวัสดุโดยใช้

การวิเคราะหทางการเงิ
ของการลงทุ
นทํา่ มสวนสละ
งหวัดจักรั
นทบุมรจากตั
ี
(4) วั ด ขนาดความยาวที
่ ตั ดนได้
โ ดยการสุ
ตั ว อย่ าในจั
ง 200
ว อย่ า งวั ส ดุ ที่ ท ดลอง 1
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
กิโลกรัมทดลอง 5 ซ้ํา ต่อหนึ่งความเร็วรอบ รวม 1 กิโลกรัม ต่อหนึ่งความเร็วรอบตัด

ผลการทดสอบ

1. สมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของวัสดุได้แก่ ความยาวความหนาความหนาแน่น และความชื้นมาตรฐาน
เปียกของเปลือกมะพร้าวน้ําหอมแห้ง 1 วัน แสดงในตารางที่ 1
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของเปลือกมะพร้PROCEEDINGS
าว

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดั
บชาติ มหาวิ
ฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ความหนาแน่น
ความยาว
ความกว้
าง ทยาลัยราชภัความหนา
ความชื้นมาตรฐาน
วัสดุ
เฉลี่ย(ซม.)
เฉลี่ย(ซม.)
มต่อมล.)
เปียก (%)
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็อคจ(ซม.)
าย สินคาประเภทช็(กรั
อคโกแลต
:
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
เปลือกมะพร้าว
“การพั
การพัฒนางานวิ
8.04
6.37 จัยและนวั
1.68ตกรรม
0.833
81.91
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แห้ง 1 วัน
แนวทางการศึกษาเพิ่มชองทางการจัดจําหนายน้ําพริกเห็ดนางฟาแปรรูป

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2. เครื่องตัดวัสดุมีสโดย
่วนประกอบที
่สําคัญ คือ
พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ด20นางฟ
าแปรรู
ริโภคแสดงดังภาพที่ 3
ที่ ฑ19เห็-×
2.1 โครงเหล็กมีขนาด กว้าง ×วัภันณยาว
สูธันงวาคม
เท่
า2560
กับป ตามความต
435× 815องการของผู
× 380 บมม.
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
2.2 ถังป้อนและห้
องตัด มหาวิ
แยกออกเป็
2 ส่วนจังคืหวัอดชิจัน้นทบุส่รีวนด้านบนเป็นรูปครึ่งวงกลมมีรัศมีเท่ากับ 295 มม.
ทยาลัยราชภัฏนรําไพพรรณี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กว้าง 160 มม. และชิ้นกรอบแนวคิ
ส่วนด้านล่ดการสื
างกว้่อสารแบบปากต
าง 160 มม.อปากอิ
ยาวเล็580
ง 375
มม. ทําจากเหล็กแผ่นเชื่อมขึ้นรูปใช้
กทรอนิมม.และสู
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
สําหรับป้อนวัสดุและตัด ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัอลกมะพร้
ลังก สันทัาดวมี ข นาดกว้ า ง 170 มม. สู ง 300 มม.สํ า หรั บ ให้ เ ปลื อกมะพร้ า วระบาย
2.3 รางระบายเปลื
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ออกเป็นโครงเหล็กเดียวกันกับห้องตัดทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
2.4 ชุดตัดประกอบด้
ยใบมี
จากเหล็กกล้าผสมคาร์ไบด์จํานวน 3 ใบ กว้าง 48.60 มม.ยาว 160 มม.
โดย วัชวรพล
วงศดจทํันาทร
ยึดติดบนล้อหมุนเหวี่ยงรัการปรั
ศมีเท่บาปรุกับงกระบวนการเพื
290 มม. ระยะห่
างใบมี
ดห่างกันเฉลี่ยบ120
สวมบนเพลาเหล็
กกล้าละมุนขนาด
่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
สินคาองศา
ประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ศึกษาแสดงดั
: บริษงัทภาพที
XYZ จํ่ า3กัด
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับยานยนต
30 มิลลิกรณี
เมตร
โดย
ถิ
ร
นั
น
ท
ทิ
ว
าราตรี
วิทย
2.5 ชุดป้อน(feeder) มีลักษณะกลมทรงกระบอกทํ
าจากเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 380
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
มิลลิเมตร และยาว เท่ากัจับงหวั170
เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. สูง 120มม. เป็นซี่เพื่อกวาดและกด
ดจันมม.และใช้
ทบุรี
เปลือกมะพร้าวให้เคลื่อนที่ให้ใบมี
ตัด แสดงดั
งภาพที
โดยดชวนพบ
เอี่ยวสานุ
รักษ่ 4
การศึ
กษาบทบาทผู
ําในการบริ
จชุมกชนเพือํ่อาเภอพระนครศรี
อยุธอยากมะพร้าว ยึดแน่นกับโครงมี
2.6 ชุดแท่
นรองตั
ด เป็นนเหล็
กกล้าหยึารจั
ดติดดการเศรษฐกิ
กับโครงเหล็
สําหรับรองเปลื
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ขนาดกว้าง 75 ยาว 160 และ หนา 80มิลลิเมตร
โดย แสงจิตต ไตแสง
2.7 การทํางานของเครื
่องเมื่อป้อนเปลือกมะพร้าวด้วยมือเข้าไปในช่องถังป้อนด้านบน เปลือกมะพร้าวจะ
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ไหลเข้าและชุดป้อนจะกดและบีโดยบให้อุบเลปลืไมอพกมะพร้
าวไหลเข้าไปที่แท่นรองตัดและเมื่อใบมีดหมุนจะสับให้เปลือกมะพร้าว
ุม
ขาดด้วยแรงเฉือนซึ่งมีคการสื
วามเข้
มของแรงเฉลี่ย่มเท่ีผลต
ากัอบความต
269.775
ตันานค
เปลืาปลี
อกมะพร้
่อสารทางการตลาดที
องการซื้อกิสิโนลนิ
คา วในร
ก: กรณีศาึกวที
ษา ่ถูกตัดจะถูกพ่นออกช่องราง
ระบายออก
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ห้องตัดด้านบน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ถังป้อนด้านบน
โดย ธันย ชัยทร

พูลเล่ย์ขับชุดป้อนการวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ห้องตัดด้านล่าง

พูลเล่ย์ขับชุดใบมีดตัด

โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

มอเตอร์ไฟฟ้า

รางระบายออก

โครงเหล็ก
สายพานส่งกําลัง
ภาพที่ 3 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องสับ
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
ล้อ113หมุป นเหวี่ยง
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

ใบมีด

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพลากลม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั
บ
ปรุงกระบวนการเพื
บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ภาพที
่ 4 ชุดใบมีดตั่อดลดความผิ
(หน่วยดพลาดในการตรวจนั
: ซม.)
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที
องการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ภาพที่ 5 ชุดป้อ่มนีผลต
(หน่อความต
วย : ซม.)
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
3. สมรรถนะการตัดวัสดุของเครื
่อง ทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การวิเคราะห
3.1 ขนาดของวัสดุ จากการทดสอบการทํ
่อง ปรากฏผลดังตํตารางที
ซึ่งพบว่าที่ความเร็ว
การทํานาอินทรียแบบดั้งาเดิงานของเครื
ม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
าบลทมอ อํ่ 2าเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
รอบใบมีดแตกต่างกันสี่ระดับเครื่องสามารถตัดเปลือกมะพร้าวได้มากสุด คือขนาดใหญ่ (3.0 < L ≤ 4.0 ซม.)เปอร์เซ็นต์
ตตา ประพฤทธิพงษ
ที่ตัดได้ดังนี้ คือ 63.97%, 56.91%, 53.5% โดย
และโสภิ49.50%
ตามลําดับ ที่ความเร็ว 750/312, 900/375, 600/250 และ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1,050/437 รอบต่อนาที และรองลงมา เครื่องตั
โดยดธัเปลื
นย อชักมะพร้
ยทร าวได้ขนาดกลาง (2.0 < L ≤ 3.0 ซม.) เปอร์เซ็นต์ที่ตัดได้

แผ่นเหล็กยึดใบมีด

ดังนี้ คือ 37.62%, 37.50%, 31.03%การวิ
และเคราะห
22.41%
ที่ความเร็วรอบ 1,050/437, 600/250, 900/375 และ 750/312
ทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
รอบต่อนาที ตามลําดับ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การตัดวัสดุที่ตัดได้ที่ความเร็วรอบแตกต่างกันใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 6 นิ้ว
ความเร็วรอบใบมีดตัดที่แตกต่างกัน/ความเร็วป้อน (รอบ/นาที)

เปลือก
มะพร้าว
ตากแดด
1 วัน

600/250
เล็ก

กลาง

ใหญ่

1.78
%

37.50
%

53.58
%

ใหญ่
สุด
7.14
%

750/312
เล็ก

กลาง

ใหญ่

0
%

22.41
%

63.9
7%

ใหญ่
สุด
13.7
9%

538

900/375
เล็ก

กลาง

ใหญ่

6.89
%

31.03
%

56.91
%

ใหญ่
สุด
5.17
%

1,050/437
เล็ก

กลาง

ใหญ่

1.98
%

37.62
%

49.50
%

ใหญ่
สุด
9.90
%
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติม8หาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

จากตารางที่ 3 พบว่า ที่ความเร็วรอบแตกต่
างกัน 4 ระดับ เครื่องสามารถตัดเปลือกมะพร้าวได้ขนาดกลาง
PROCEEDINGS
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
ครั้งที่ %,
11 50.00 %, 46.77 % และ 18.26 %
(2.0 < L ≤ 3.0 ซม.)เปอร์เซ็นเนืรายงานสื
ต์่องในวโรกาสคล
ที่ตบัดเนืได้่องจาก
จายวัากมากไปน้
อย บดัชาติงนีวิจ้คัยรํือาไพพรรณี
62.80
นพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดั600/150
บชาติ มหาวิทยาลัและ
ยราชภัฏ1,050/262
กลุมศรีอยุธยา ครั้งทีรอบต่
่8
ตามลําดับ ที่ความเร็ว 750/187,และงานประชุ
900/225,
อนาที และรองลงมาเครื่องตัดเปลือก
ในล็ดอังคจ
นคาประเภทช็
อคโกแลต
: % และขนาดเล็ก 13.0 %
มะพร้าวได้ขนาดใหญ่(3.0การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
< L ≤ 4.0 ซม)เปอร์เซ็นต์บทสินี่ตคัดาได้
นี้คายือสิ45.1
%, 41.8
%,18.5
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ที่ความเร็วรอบ 750/187900/225,
600/150
และ 1,050/262
รอบต่ตอกรรม
นาที ตามลําดับ
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวั

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อได้ขัท่มบชี่คเคลื
่อวนประเทศไทย
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การตั
ด
วั
ส
ดุ
ท
ต
่
ี
ด
ั
วามเร็
รอบแตกต่
า
งกั
น
ใช้
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงพนู้ลํารเล่อนย์ปจัง้อหวันขนาด
ดจันทบุร8ี นิ้ว
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ตัตํดาทีบลมาบไพ
่แยตกต่
มสิริรําความเร็
ไพพรรณ
รติฯ (อาคาร
(างกันอํ/ความเร็
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัวอาคารเฉลิ
ดรอบใบมี
มาบไผมดพระเกี
า36)เภอขลุวป้งอจันง(รอบ/นาที
หวัดจันทบุ) รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
เปลือก
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
600/150
750/187
900/225
1,050/263
มะพร้าว
กรอบแนวคิ
ดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิ
กส (eWOM) กับผลประกอบการใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
เล็ก
กลาง
ใหญ่
เล็ก
ใหญ่
เล็ก กลาง
ใหญ่
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ของธุรกิจคสุาดปลีกประเภทบริ
กกลาง
ารโรงแรมในประเทศไทย
สุด
สุด
ก สันทัด 62.87 45.1 4.83 3.48 50.0 41.86
ตากแดด 15.71 46.77 18.57 โดย
2.85บัลลัง3.22
0
13.04 18.26 7.82
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง%โดยใช TSP
มาประยุ
ก%ตใช กรณี%ศึกษา %
1 วัน
%
%
%
%
%
6% และ VRPTW
%
%
%
%
%
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
ขนาดเล็ก = 1.0
≤ บปรุ
L≤
2.0 ซม. ขนาดกลาง
2.0< L ≤ 3.0บสิซม.
ขนาดใหญ่
= 3.0< L ≤ 4.0 ซม. ขนาด
การปรั
งกระบวนการเพื
่อลดความผิด=พลาดในการตรวจนั
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ใหญ่สุด= 4.0 < L ≤ 5.0ยานยนต
ซม. กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
3.2 ความสามารถในการตั
ด
จังหวัดจันทบุรี
ความสามารถในการตั
่ 4 – 5 ดังนี้
โดย ชวนพบ ดเอีแสดงดั
่ยวสานุรงักตารางที
ษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยางงานไฟฟ้าที่ใช้ในการตัดที่ความเร็วรอบ 600, 750, 900 และ 1,050 รอบ
ตารางที่ 4 ความสามารถในการตั
ด และพลั
โดยวชุแสงจิ
ต่อนาที และความเร็
ดป้อตนต ไต
(ใช้แพสงูลเล่ย์ป้อนขนาด 6 นิ้ว)
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพดุม (kg/hr)
ความสามารถในการตั
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตัด (kW–hr/ton)
เปลือก
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
750/2
900/2
ท ในกรุงเทพมหานคร
มะพร้ 600/187r ราน ซีพีเฟรชมาร
900/281r
1,050/328r 600/187r 750/234r
1,050/328r
34 โดย อัญชลี เยาวราช
81
าว
pm
pm
pm
pm
pm
pm
rpm
rpm
การวิ
เคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ตาก
ดสุรินทร
แดด
82.94 จังหวั
100
129.49
180
9.20
5.47
3.89
10.00
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1 วัน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

ตารางที่ 5 ความสามารถในการตั
งานไฟฟ้านทีทํ่ใาช้สวนสละ
ในการตัในจั
ดทีง่คหวัวามเร็
การวิเคราะหดทและพลั
างการเงินงของการลงทุ
ดจันทบุวรอบ
รี 600, 750, 900 และ 1,050 รอบ
ต่อนาที และความเร็วโดย
ชุดป้ดวงรั
อนต(ใช้
ย์ป้อนขนาด 8 นิ้ว)
น สวัพสูลดิเล่์มงคล
เปลือก
มะพร้าว
ตากแดด
1วัน

ความสามารถในการตัด (kg/hr)
600/150 750/187 900/225 1,050/263
rpm
rpm
rpm
rpm
80.35

88.66

90.90

88.23

539

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตัด (kW–hr/ton)
600/150 750/187 900/225 1,050/263
rpm
rpm
rpm
rpm
9.96

4.39

6.82

6.00

ใหญ่
สุด
1.74
%

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560

................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ก) เปลือกมะพร้าวรอบ เพื600
rpm
ข)ยรติฯเปลื
มสิริรําไพพรรณ
( ออํกมะพร้
(อาคาร
่อการจั
ดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
า36)เภอขลุาง วรอบ
จังหวัดจั750
นทบุรrpm
ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
กรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ค) เปลือกมะพร้าวรอบ จัพฤติ
900
rpm
ง) เปลือกมะพร้าวรอบ 1050 rpm
งหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ภาพที่ 5นําตัในการบริ
วอย่างเปลื
าว จชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาบทบาทผู
หารจัอดกมะพร้
การเศรษฐกิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไตแสงว รอบตัด และความเร็ว ป้ อนที่ แ ตกต่า งกั นสองระดับ เครื่ อง
ผลการทดสอบดังตารางที่ 4–5 โดย
พบว่แสงจิ
าที่คตตวามเร็
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โภคของคนไทย
สามารถตัดได้ดังนี้ ใช้เปลือกมะพร้าวตากแดด 1 วัน ความเร็
วตัด 4 ระดับ ใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 6 นิ้ว ทุกความเร็วรอบ
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
เครื่องตัดเปลือกมะพร้าวได้ เรียงลําดับดังนี้ ความเร็วรอบ 1,050, 900, 750 และ 600 รอบต่อนาที ตัดได้ 180, 129.49,
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
100 และ82.94 กิโลกรัมต่อชั่วโมงตามลํ
าดับ และใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 8 นิ้ว เครื่องตัดเปลือกมะพร้าวได้ดังนี้ความเร็ว
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
รอบ 900, 750, 1,050 และ 600 รอบต่อนาที
ได้ เยาวราช
90.90, 88.66, 88.23 และ 80.35 กิโลกรัมต่อชั่วโมงตามลําดับ
โดย อัตัญดชลี
3.3 พลังงานไฟฟ้าที่ใการวิ
ช้ในการตั
เคราะหดทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํ
านาอิ
ยแบบดั
้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
ผลการทดสอบตารางที
่ 4นทรี
และ
ตารางที
่ 5 พบว่
า พลังงานไฟฟ้าทีตํ่ใาช้บลทมอ
ในการตั
ดเปลือกมะพร้าวที่ตาก
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
แดด 1 วันความเร็วรอบตัด 4 ระดับ ใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 6 นิ้วใช้พลังงาน 3.89–10.00 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตันใช้
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
พลังงานต่ําสุด 3.89 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่
อตัน ที่รอบ 900 รอบต่อนาที และใช้พลังงานสูงสุด 10.00 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ที่รอบ 1,050 รอบต่อนาทีใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด
โดย ธัน8ย นิชัย้วทรใช้พลังงาน 4.39–9.96 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ใช้พลังงานต่ําสุด

4.39 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ที่รอบ 750
นาที และใช้
พลังงานสู
งสุด 9.96กิ
โลวัดจัตนต์ทบุ–ชัรี ่วโมงต่อตัน ที่รอบ 600 รอบ
การวิเรอบต่
คราะหทอางการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจังหวั
ต่อนาที
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

สรุปและอภิปรายผล

การสร้างเครื่องสับเปลือกมะพร้าวน้ําหอมเครื่องประกอบด้วยโครงเหล็กมีขนาดเท่ากับ 435× 815 × 380
มิลลิเมตร ชุดตัดใช้ใบมีดจํานวน 3 ใบ ขนาดกว้าง ×ยาว เท่ากับ 48.60 × 160 มม.ทําจากเหล็กกล้าผสมคาร์ไบด์ยึดติด
บนล้อหมุนเหวี่ยงรัศมีเท่ากับ 290 มิลลิเมตรคมเดี่ยว ชุดป้อนเป็นทรงกระบอกทําจากเหล็กกล้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากับ 380 มิลลิเมตร และยาวเท่ากับ 170 มม. ถังป้อนและห้องตัดแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ชิ้นส่วนด้านบนเป็นรูปครึ่ง
วงกลมรัศมีเท่ากับ 295 มม. กว้าง 160 มม. และชิ้นส่วนด้านล่าง กว้าง 160 มม. ยาว 580 มม. และสูง 375 มม.
ด้านบนและด้านล่างสามารถเปิด-ปิดได้ รางระบายเปลือกเป็นชุดเดียวกับห้องตัดล่างมีขนาดกว้าง 170 มม. สูง 300 มม.
และแท่นรองตัด เครื่องตัดนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดไฟฟ้า 220 โวล์ท 50/60 Hz ขนาด 1.5 แรงม้าเป็นต้น

540

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................

วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

กําลังและส่งกําลังด้วยสายพาน วีผ่านพูลเล่ยPROCEEDINGS
์ขับชุดใบมีดและชุดป้อน ในการทดสอบความสามารถการตัดกับเปลือก
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
ัย (ภาคบรรยาย)
มะพร้าวน้ําหอมมี
ความชื้นจมาตรฐานเปี
ยกเท่ากับ 81.91 %ได้ทดสอบที่ความเร็วรอบ4 ระดับ คือ 600, หน
750,า 900 และ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
1050 รอบต่อ นาที และความเร็
วป้ อน 2 ระดับ กล่บสิานวคื
อทดสอบที
ว ป้ออคโกแลต
นพูล เล่: ย์ข นาด 6 นิ้ ว เมื่อ พิจ ารณา
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
คาในล็
อคจาย สิน่ คคาวามเร็
ประเภทช็
ษา บริษัทวNN&KY
ากัด
ความสามารถในการตัดกรณี
พบว่ศาึกความเร็
่เจํหมาะสมคื
750–900ตกรรม
รอบต่อนาที เครื่องตัดเปลือกได้ขนาดใหญ่สูงสุด
“การพั
การพัรอบที
ฒนางานวิ
จัยอ และนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
เท่ากับ 63.97% และ 56.91%
ใช้เพื
กกษาเพิ
ํา่อลัขังไฟฟ้
าที่เ่อท่นประเทศไทย
ากับดจํา5.47
กิโาลวั
ตต์ป–ชั่วโมงต่อตัน ตัดได้ เท่ากับ 100 และ
แนวทางการศึ
่มบชเคลื
องทางการจั
หนายน้และ
ําพริก3.89
เห็4.0”
ดนางฟ
แปรรู
129.49 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ตามลํยานบดับานโป
และทดสอบความเร็
นพูลงเล่น้ํายร์ อ8นนิจั้วงหวัพบว่
ความเร็
วรอบที่เหมาะสมคือ 750–
ของโรงเรี
งน้ํารอน ตําบลโปงน้ําวรชุอดน ป้อํอาเภอโป
ดจันาทบุ
รี
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
900 รอบต่อนาที ตัดได้ขนาดกลางสูงสุดเท่ากับ 62.87% และ 50.00% ใช้กําลังไฟฟ้าเท่ากับ 4.39 และ 6.82 กิโลวัตต์–
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( ผลของความเร็
ชั่วโมงต่อตัน ตัดได้เท่ากัเพืบ่อการจั
88.66
90.90
กิโอาคารเฉลิ
มต่มพระเกี
่วยรติโมง
ดจําณหนและ
าย ของโรงเรี
ยนวั
ดลกรั
มาบไผ
ตํอาชับลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัวดป้จัอนนแตกต่
ทบุรี างกันทําให้เครื่องตัดวัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
ได้ขนาดแตกต่างกัน ในขณะที่ความเร็วรอบตัดที่เหมาะสมเท่ากัน

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะในการวิจัย โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
1. ควรทดสอบวั
สดุที่มีความชื้นที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานจริงและมีอุปรณ์ป้องการความ
บริษัท XYZ จํากัด
ปลอดภัย
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั
บ
งกระบวนการเพื่อลดความผิ
ดพลาดในการตรวจนั
ประเภทผลิตโคมไฟ
2. เนื่องจากเครื่องใช้แปรุรงงานคนในการควบคุ
มการทํ
างานจึงควรติบสิดนตัค้งาระบบควบคุ
มการทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
3. ควรพัฒนาให้เครื่อโดย
งสามารถเคลื
่อนที่แวละใช้
ถิรนันท ทิวาราตรี
ิทย งานสะดวกมีขนาดเหมาะสมใช้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
เอกสารอ้างอิง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิ
เทรา. พืชนเศรษฐกิ
งหวัดการเศรษฐกิ
ดฉะเชิงเทรา.
available
การศึกงษาบทบาทผู
ําในการบริจหจัารจั
จชุมชน[online]
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา:
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
http:www.chachoengsao.doae.go.th. 2560.
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ชัยทรresulting solutions, and then neutralized. After aging for
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to make it acid free. The obtained pure precipitated amorphous silica was dried at 100ºC for 24
hours, and then analyzed by Fourier Transform Infrared and X-ray fluorescence spectrometry, in
addition, silica gel tested the moisture absorption ability. Results showed that the silica gel prepared
using 3 M NaOH reacted for two hours at 110ºC exhibited maximum moisture absorption of 108.02%.
In conclusion, the silica gel from perlite showed three times more moisture absorption as compared
to locally-available silica gel.
Keywords: Silica gel, Perlite, Moisture adsorption
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้งต้เภอขลุ
นในการเตรี
ยมซิลิกาเจลนั้นเป็นสารที่มีปริมาณ
มสิริรําไพพรรณ
ฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
มาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
ง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
แกลบ ได้ มีก ารศึก ษาพบว่า ซิ ลิ ก าเจลที่เตรี ยมได้ จ ากขี้ เถ้ า แกลบมี
ธาตุซิ ลิก อนสูง ที่ รู้จั ก กั นดี ไ ด้ แโดยก่ ทจัรายและขี
กรกฤษณ วิเ้ เชีถ้ยารมงคล
ประสิทธิภาพในการดูดความชื
้นได้ดดการสื
ีแต่น่อ้อสารแบบปากต
ยกว่าเมื่อเปรี
ยบเทีเล็ยกทรอนิ
บกับกซิสล(eWOM)
ิกาเจลจากบริ
ษัทเมิร์ค (สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์,
กรอบแนวคิ
อปากอิ
กับผลประกอบการ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
2554) และจากการศึกษาของวิภาพร ธนาวิทยากุลและสาโรช เทพรัตน์ (2554) ได้นําเถ้าแกลบมาสังเคราะห์ซิลิกาเจล
ลลังก สันทัด
โดยใช้กรดซัลฟิวริก กรดไนตริโดย
ก บัและกรดไฮโดรคลอริ
ก ตามลําดับ เพื่อเป็นสารดูดความชื้น พบว่าซิลิกาเจลที่ได้มี
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ประสิทธิภาพในการดูดความชื
น
้
ได้
ป
ระมาณ
ร้
อ
ยละ
27
ซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมความชื้นในผลิตภัณฑ์ได้ นอกจาก
บริษัท XYZ จํากัด
ทรายและขี้เถ้าแกลบซึ่งเป็นสารธรรมชาติ
ที่มจีปันริทรมาณธาตุซิลิกอนสูงแล้ว ยังมีแร่เพอร์ไลต์ที่มีปริมาณธาตุซิลิกอนสูงด้วย
โดย วัชรพล วงศ
การปรับเปรุ
งกระบวนการเพื
ตโคมไฟ
โดยทั่วไปองค์ประกอบของแร่
พอร์
ไลต์พบว่ามี่อปลดความผิ
ริมาณซิดลพลาดในการตรวจนั
ิกอนไดออกไซด์บสิสนูงคร้าอประเภทผลิ
ยละ 70-80
ในประเทศไทยพบแร่เพอร์
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ไลต์ประมาณ 1 ล้านเมตริกตันและพบมากที่อําเภอสระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี สําหรับแร่เพอร์ไลต์ถูกนํามาใช้ประโยชน์ใน
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
หลายด้าน เช่นใช้เป็นวัสพฤติ
ดุทกดแทนวั
ก่อสร้างเนื
งจากมีซื้อนที้ํา่มหนั
กเบา
ป็นนฉนวนกั
รรมการซืส้อดุและการตั
ดสิน่อใจของผู
ีตอผลิ
ตภัณใช้
ฑจเากต
กกของธุนรกิความร้
จชุมชนอน ใช้บําบัด น้ําเสีย ใช้เป็น
สารกรองในเครื่องกรองน้จังําหวัใช้ดจัเป็นทบุ
นส่รวี นผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น โดยจากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
โดย ชวนพบ
วสานุรักษ
เตรียมซิลิกาเจลจากเพอร์ไลต์ พบว่
าการใช้เอีส่ยารละลายโซเดี
ยมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5 โมลาร์ ค่าความเป็นกรดเบสในการ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
อําเภอพระนครศรี
ยา
ทําปฏิกิริยาเท่ากับ 7 ระยะเวลาบ่มเจล 48 ชั่วโมง จากผลการวิจชุจมัยชนแสดงให้
เห็นว่าวิธอีกยุธารตกตะกอนจะให้
ปริมาณซิลิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กาเจลที่มากกว่าวิธีการซอลเจล
ดความชื้นมากกว่าด้วยคือร้อยละ 37-44 ในขณะที่ซิลิ
โดยและมี
แสงจิตคตวามสามารถในการดู
ไตแสง
กาเจลที่เตรียมจากวิธีการซอลเจลจะมี
ความสามารถในการดู
ดความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 25-28 แต่ซิลิกาเจลที่เตรียมจาก
สรรพสามิตใหมกับการบริ
โภคของคนไทย
เพอร์ไลต์จากทั้งสองวิธีมีความสามารถในการดู
โดย อุบล ไมพุม ดความชื้นมากกว่าบูลซิลิกาเจล ซึ่งในการศึกษาครั้งนั้นไม่ได้นําเอาสาร
โซเดียมซัลเฟตออกให้หมด
่อสารตัวอย่าง ซิ่มลีผิกลตาเจลดู
ดความชื
มาณหนึ
การสืเมื่อสารทางการตลาดที
อความต
องการซื้อ้นสิไปปริ
นคา ในร
านคาปลี่งกความชื
: กรณีศึก้นษาที่สารตัวอย่างซิลิกาเจลดูดซับ
ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
งเทพมหานคร ่กับสารตัวอย่างซิลิกาเจล ทําให้การใช้งานของสารตัวอย่าง
ไว้จะมาละลายโซเดียมซัราลนเฟตออกมาเป็
นของเหลวปนอยู
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ซิลิกาเจลเป็นไปอย่างจํากัด (วัลย์ลิกา สุขสําราญ, 2558) ดังนั้นเพื่อเป็นการนําแร่เพอร์ไลต์ซึ่งมีมากในจังหวัดลพบุรีมาใช้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึการทํ
้นและเป็
ฒนาให้
ด้ ซิลมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ิกาเจลที่เตรียมจากเพอร์
ไลต์อํนาเภอปราสาท
ั้นมีประสิทธิภาพในการดูดความชื้น
านาอินนการพั
ทรียแบบดั
้งเดิม ไของกลุ
ตําบลทมอ
เพิ่มขึ้น จึงมีการปรับเปลีจั่งยหวันสภาวะในการเตรี
ยมซิลิกาเจลและยังศึกษาผลของการกําจัดโซเดียมซัลเฟตและไอออนของ
ดสุรินทร
โดย โสภิต้นตาของซิ
ประพฤทธิ
พงษ ่เตรียมจากเพอร์ไลต์ด้วย
โลหะที่มตี ่อประสิทธิภาพการลดความชื
ลิกาเจลที
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุยมซิ
นทําลสวนสละ
ดจันทบุรี ไลต์
1. เพื่อศึกษาสภาวะที
่เหมาะสมในการเตรี
ิกาเจลทีในจั
่เตรีงหวัยมจากเพอร์
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
2. เพื่อศึกษาผลของการกําจัดโซเดียมซัลเฟตและไอออนของโลหะที่มีต่อประสิทธิภาพการดูดความชื้นของ
ซิลิกาเจลที่เตรียมจากเพอร์ไลต์

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรียมตัวอย่าง
ล้างเพอร์ไลต์ด้วยน้ําประปาให้สะอาด แล้วล้างด้วยน้ํา RO อีกครั้ง จากนั้นนําเอาเพอร์ไลต์ที่ได้ ไปอบที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วนําไปบดให้ละเอียดและคัดขนาดด้วยตะแกรงให้มีขนาดเล็กกว่า
100 mesh นําเพอร์ไลต์ที่ขนาดเล็กกว่า 100 mesh ไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แ ล้ ว นํ า
เพอร์ ไ ลต์ ทั้ ง ก่ อ นเผาและหลั ง เผาแล้ ว นํ า ไปวิ เ คราะห์ ห าหมู่ ฟั ง ก์ ชั น ด้ ว ยเครื่ อ งฟู เ รี ย ร์ ท รานส์ ฟ อร์ ม อิ น ฟาเรด
สเปกโทรมิเตอร์ (FTIR)

543

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
3 2560
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม
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สารบัญ (ตอ)
2. การเตรียมสารละลายโซเดียมซิลิเกตจากเพอร์ไรต์ PROCEEDINGS
ชั่งเพอร์ไลต์ที่เผาแล้ว 10 กรัม จากนั
สารละลายโซเดี
มไฮดรอกไซด์
ริมาตร 150 มิลลิลิตร โดยใช้
รายงานสื้นบเติ
เนื่อม
งจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับยชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งทีป่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
อุณมหภู
มิและเวลาในการทํ
าฏปฏิ
งตารางที
่1
และงานประชุ
วิชาการระดั
บชาติ มหาวิทยาลัยราชภั
กลุมก
ศรีิรอิย
ยุธาดั
ยา ครั
้งที่ 8
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

ตารางที่ 1 สภาวะในการเตรียมสารละลายโซเดี
ลิเกตจากเพอร์
กรณีศึกษา บริยษัทมซิNN&KY
จํากัด ไรต์
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จัยและนวั
ตกรรม เวลา (ชั่วโมง)
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
ร
ณากรณ
สภาวะ
ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH (M)
อุณหภูมิ (ºC)
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริ100
กเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
1
1เพืกษาเพิ
2
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2
100
4
โดย1 พศวัต สุขสบาย
3
1 ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
แนวทางในการพั
าแปรรู
ตามความตองการของผูบริโภค2
ธันวาคม
2560ป 110
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุ
4
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจั110
4 รี
นทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
5
2
100
2
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
6
100
4
ของธุรกิจค2าปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย2 บัลลังก สันทัด
7
110
2
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุ
ก
ต
ใ
ช
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
8
2
110
4
บริษัท XYZ จํากัด
9
100
2
โดย3 วัชรพล วงศจันทร
10
100 บสินคาประเภทผลิต4โคมไฟ
การปรับปรุ3งกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
11
3
110
2
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
12
3
110
4

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดยคนสารตลอดเวลา เมื่อทําโดย
ตามขั
้นตอนแล้
วให้รกักรองสารละลายที
่ได้ ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วล้าง
ชวนพบ
เอี่ยวสานุ
ษ
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จ
ชุ
ม
ชน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ตะกอนด้วยน้ําเดือด 20 มิลลิลิตร จะได้สารละลายโซเดียมซิลิเกต
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
3. การเตรียมซิลิกาเจลด้วยวิธีตกตะกอน
โดย แสงจิตต ไตแสง
นําสารละลายโซเดียมซิลสรรพสามิ
ิเกตที่ได้ตจใหม
ากข้
อ 2 มาเติมสารละลายกรดซัลฟูริก 2.5 โมลาร์ จนกระทั่งสารละลายมี
กับการบริโภคของคนไทย
pH เป็นกลาง โดยคนสารละลายให้คงที่ตโดย
ลอดเวลา
อุบล ไมพจะสั
ุม งเกตเห็นตะกอนสีขาวของซิลิกาเจลเกิดขึ้น จากนั้นบ่มเจลเป็น
เวลา 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง นําการสื
เอาซิ่อลสารทางการตลาดที
ิกาเจลมากรองและล้
างตะกอนด้
2SOศ4ึกหมด
่มีผลตอความต
องการซืว้อยน้
สินคําา RO
ในรานคจน
าปลีNa
ก: กรณี
ษา โดยตรวจสอบ
สารละลายส่วนที่กรองออกมา ด้วยสารละลายแบเรี
ยมคลอไรด์
ถ้าพบว่าเติมสารละลายแบเรียมคลอไรด์แล้วยังมีตะกอน
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุ
งเทพมหานคร
สีขาวอยู่ให้ล้างต่อไปจนไม่มีตะกอนเหลืออยูโดย่ นํอัาญซิชลีลิกเยาวราช
าที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
4. การกําจัดไอออนออกจากซิลิกาเจล
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
นําซิลิกาเจลจากข้อ 3 มาทํ
จังหวัาดการรี
สุรินทรฟลักซ์ ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 โมลาร์ จํานวน 50 มิลลิลิตร
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2โดยชั่วโสภิ
โมงตตาเมื่ประพฤทธิ
อรีฟลักซ์พเสร็
งษจแล้ว นําซิลิกามากรองและล้างด้วยน้ํา RO หลายๆ
ลิกาทีาปลี
่อุณกของชุ
หภูมมิ ชนท
100าน้องศาเซลเซี
ยสสติ เป็กรุนงเวลา
24 ชั่วโมง
ครั้ง จนซิลิกาเจลมี pH เท่ากับ 7 จากนั
กลยุท้นธอบซิ
การตลาดค
ําสามเสน เขตดุ
เทพมหานคร
นย ชัยทร
5. การศึกษาร้อยละการดูดความชื้นของซิโดย
ลิกธัาเจล

คราะห
ทางการเงิ
นของการลงทุ
นทํากสวนสละ
งหวัดจันทบุรี ลิกาให้ทั่ว นําถ้วยพลาสติก
ชั่งซิลิกาที่ได้จากข้อ 4 มาการวิ1 เกรั
ม แล้
วใส่ลงในถ้
วยพลาสติ
ขนาดเล็ในจักโดยกระจายซิ
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
ที่มีซิลิกาใส่ลงในถ้วยพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีถ้วยพลาสติกขนาดเล็กอีกใบซึ่งมีน้ําอยู่ 20 มิลลิลิตร แล้วปิดฝา ตั้งทิ้งไว้
นําตัวอย่างซิลิกาที่ตั้งทิ้งไว้มาชั่งน้ําหนักทุกๆ 24 ชั่วโมง แล้วคํานวณหาร้อยละการดูดความชื้น

ร้อยละของการดูดความชื้น =

W2 – W1
x 100
W1

W1 คือ น้ําหนักของตัวอย่างก่อนดูดความชื้น
W2 คือ น้าํ หนักของตัวอย่างหลังดูดความชื้น
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ผลการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
1. คุณบทความวิ
ลักษณะทางกายภาพของซิ
าเจล
เนื่องในวโรกาสคลาล
ยวัิกนพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ซิลิกาเจลที่ได้จากการเตรียมมีลักษณะโปร่งแสง มีสีขาวขุ่นเล็กน้อย เมื่อยังไม่บดจะมีลักษณะเป็น
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
นคถาในล็
อคจาลย ะเอี
สินคยาประเภทช็
ก้อน มีความแข็ง ไม่สามารถบี
บให้แตกด้วยมือเปล่าบสิแต่
้าบดให้
ดจะมีลอักคโกแลต
ษณะคล้: ายแป้งสีขาว ไม่ละลายน้ํา
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
แสดงดังภาพที่ 1
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
(a) บริษัท XYZ จํากัด
(b)
(c)
โดย
วั
ช
รพล
วงศ
จ
น
ั
ทร
ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของซิลิกาเจลที่เตรียมจากเพอร์ไลต์ (a) ก่อนกําจัดไอออน (b) หลังกําจัดไอออน
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
(c) หลังบดละเอียานยนต
ยด กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
รรมการซื
และการตั
ใจของผูซื้อที่มไีตลต์
อผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
2. ปริมาณธาตุพฤติ
ที่พกบในซิ
ลิก้อาเจลที
่เตรีดสิยนมจากเพอร์
จังหวัดจันทบุรี
วสานุรัก่เตรี
ษ ยมจากเพอร์ไลต์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กเรย์ ฟลูออเรส
จากการหาปริมาณธาตุโดยที่พชวนพบ
บในซิลเอีิก่ยาเจลที
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เซนต์ แสดงดังตารางที่ 2
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุที่พสรรพสามิ
บในซิลติกใหม
าเจลที
่เตรียโภคของคนไทย
มจากเพอร์ไลต์
กับการบริ
โดย อุบล ไมพุม
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
า ในรานค
ก: กรณีศึกษาไลต์
สภาวะในการเตรี ย มซิ
ธาตุทอี่พงการซื
บในซิ้อสิลนิกคาเจลที
่เตรีาปลี
ยมจากเพอร์
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
กาเจล
Si
Al
S
K
Fe
Ti
โดย อัญชลี เยาวราช
1 M 100 ºC การวิ
2 hrs
88.4 ของการทํ
8.1านาอินทรีย1.9
0.9นเดี่ยวและ 0.4
0.1
เคราะหทางเศรษฐศาสตร
ดวยวิธปี ลูกขาวต
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
1 M 100 ºC 4 hrs
87.7
8.6
2.2
0.8
0.5
0.1
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
1 M 110 ºC 2 hrs
92.7
6.6
0.3
0.4
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
1 M 110 ºC กลยุ
4 hrs
87.9
7.7
2.2
1.3
0.6
0.2
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
2 M 100 ºC 2 hrs โดย ธันย ชั90.0
7.1
1.7
0.5
0.3
0.1
ยทร

2 M 100 ºC การวิ
4 hrs
89.4
1.8งหวัดจันทบุ0.4
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุ7.3
นทําสวนสละ ในจั
รี
2M 110 ºC 2hrs โดย ดวงรัต88.1
2.2
0.5
น สวัสดิ์มงคล 8.4
2M 110 ºC 4hrs
89.5
7.4
2.3
0.2
3M 100 ºC 2hrs
88.7
7.7
1.6
0.7
3M 100 ºC 4hrs
89.6
7.2
2.3
0.3
3M 110 ºC 2hrs
88.4
8.4
1.6
3M 110 ºC 4hrs
94.5
2.9
0.7

0.9
0.8
0.3
1.0
0.6
1.0
1.4

0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.4

3. คุณลักษณะเฉพาะของซิลิกาเจล
การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของซิลิกาเจลที่เตรียมจากเพอร์ไลต์ โดยนําซิลิกาเจลที่สภาวะต่างๆ
มา
วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของซิลิกาเจลโดยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี (FTIR) แสดงผลได้ดัง
ภาพที่ 2-3
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ม ลิกโดย
าเจลก
ภาพพที่ 2 สเปกตรัมของซิ
บัลก่ลัองกนกํสันาจัทัดด ไออออนที่อุณหภูมิ 1110°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ม ราน ซีลพิกีเฟรชมาร
าเจลหหลัท งในกรุ
กําจังดเทพมหานคร
ไออออนที่อุณหภูมิ 1110°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
ภาพที่ 3 สเปกตรัมของซิ
โดย อัญังชลี
ดูดเยาวราช
ความชื้น
4. คุณลักษณะเฉพาะขอองซิลิกาเจลหลั
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ที่ความเข้มข้นขของ NaOH 3 M
ว
ภาพที่ 4 สเปกตรัมของซิซิลิกาเจลของสภภาวะไอน้ําอิ่มตัวและในอากาศ
อุณหภูมิ 110°CC เวลา 2 ชั่วโมมง
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
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าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
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ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
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สารบัญ (ตอ)
5. ร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล PROCEEDINGS
รายงานสื
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดัดบความชื
ชาติวิจัยรําไพพรรณี
จากผลการทดลองการวิ
เคราะห์
ค่าการประชุ
ร้อยละการดู
้นของซิครัล้งทีิก่ 11าเจล โดยนําซิลิกาเจลที่ได้จากการเตรียม
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
โดยใส่ในกล่องที่มีน้ําอยู่ เพื่อให้ซและงานประชุ
ิลิกาเจลได้
ูดความชื
้นจากไอน้
มวิชด
าการระดั
บชาติ มหาวิ
ทยาลัยราชภัําฏภายในกล่
กลุมศรีอยุธยา ครัอ้งทีงที
่ 8 ่ฝาปิดสนิท ซึ่งเป็นสภาวะที่อิ่มตัวไปด้วย
ไอน้ําตลอดเวลา โดยจะมีการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ความชื้นในอากาศภายในกล่อบสิงมากกว่
ความชื
จากนั้น:ชั่งน้ําหนักของซิลิกาเจลทุกๆ
นคาในล็อาคจ
าย สิน้นคาในอากาศ
ประเภทช็อคโกแลต
24 ชั่วโมง จนน้ําหนักของซิ
กรณีลศิกึกาเจลคงที
ษา บริษัท ่ NN&KY จํากัด

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ร้อยละการดูดความชื้น

ร้อยละการดูดความชื้น

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
กษาเพิ
องทางการจั
ดจํายหน
ายน้ําพริกเห็แ4.0”
ดละระยะเวลาในการเตรี
นางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
5.1 ผลของความเข้มข้นเพื
ของสารละลายโซเดี
มไฮดรอกซ์
ยมโซเดียมซิลิเกตที่มีต่อ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกโดยาเจล
พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
ภาพที่ 5 กราฟแสดงร้
ดความชื่มีผ้นลตของซิ
ลิกอาเจลโดยใช้
มิใานการเตรี
การสือ่อยละการดู
สารทางการตลาดที
อความต
งการซื้อสินคอา ุณ
ในรหภู
านค
ปลีก: กรณีศยึกมโซเดี
ษา ยมซิลิเกตที่ 100°C
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 6 กราฟแสดงร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจลโดยใช้อุณหภูมิในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่ 110°C
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม
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สารบัญ (ตอ)

5.2 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกซ์
และอุณหภูมิในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่มีต่อ
PROCEEDINGS
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

ร้อยละการดูดความชื้น

ร้อยละการดูดความชื้น

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
กรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตภัยณมโซเดี
ฑจากตยนกกของธุ
รกิจชุนมเวลา
ชน 2 ชั่วโมง
ภาพที่ 7 กราฟแสดงร้อยละการดูพฤติ
ดความชื
้นของซิ
ลิกาเจลที
่ใช้เวลาในการเตรี
มซิลิเกตเป็
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ภาพที่ 8 กราฟแสดงร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจลที่ใช้เวลาในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ซิลิกาเจลด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์สพบว่าในการศึกษา
ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ อุณหภูมิกับระยะเวลาในการเตรียมโซเดียมซิลิเกต สารตัวอย่างที่เตรียมได้ใน
สภาวะต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการกําจัดไอออน ให้ผลสเปกตรัมใกล้เคียงกันทุกสภาวะ โดยแสดงหมู่ฟังก์ชันต่างๆและจาก
ผลการวิเคราะห์ด้วย FTIR พบว่า ทั้งสภาวะอิ่มตัวและปกติพบหมู่ฟังก์ชันเหมือนกัน และมีตําแหน่งหมู่ฟังก์ชัน Si-O-Si
ใกล้เคียงกับสเปกตรัมของซิลิกาเจลมาตรฐานที่ประมาณ 1100 cm-1, O-H stretching ที่ตําแหน่งประมาณ 3400 cm-1
และ O-H bending ที่ตําแหน่งประมาณ 1690 cm-1 (ภาพที่ 2 และ 3) แต่ที่การศึกษาการดูดความชื้นของซิลิกาเจลที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

สภาวะอิ่มตัวด้วย ไอน้ําพบว่า O-H stretching
และ O-H bending จะมีความกว้างของพีคมากกว่าการดูดความชื้น
PROCEEDINGS
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โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ใช้งาน จึงเหมาะแก่การนํกรอบแนวคิ
าไปใช้งานดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
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ในการศึกษานี้ได้ศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ระยะเวลาและอุณหภูมิในการ
รรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
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มีต่อการดูดความชื้นของซิลิกาเจล
โดย ชวนพบ
่ยวสานุรัก่ใษช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และระยะเวลา
เท่ากันนั้น ซิลิกาเจลที่ใช้การศึ
สภาวะในการเตรี
ยมโซเดีหยารจั
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มากกว่าที่อุณหภูมิ 100°C เมื่อพิจารณาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่าความเข้มข้นที่ 3
แสงจิตต ไตแสง ยมซิลิกาเจลที่มีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นได้ดีกว่าการใช้ความ
M ได้สารละลายโซเดียมซิลิเกตทีโดย่เหมาะสมในการเตรี
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 และ 2 M เมื่อใช้อุณหภูมิและระยะเวลาเดียวกัน ปริมาณธาตุซิลิกอนที่ได้มี
โดย อุบล ไมพุม
ปริมาณสูง 94.5% เมื่อใช้การสื
ความเข้
มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 3 M เวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 110 °C
่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยรของ
และ Apinon Nuntiya (2008) ในการสังเคราะห์นาโนซิลิกาจากแกลบ
าน ซีพNittaya
ีเฟรชมารทThuadaij
ในกรุงเทพมหานคร
ที่พบว่าการใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดี
โดย อัญชลี เยาวราชยมไฮดรอกไซด์ 3 M ได้นาโนซิลิกามากกว่าที่ความเข้มข้นเท่ากับ 2 และ
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตร
องการทํานาอินทรียดวยวิยธปีมไฮดรอกไซด์
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เภอปราสาท
ซิ ลิ เ กต พบว่ า สภาวะที่ เ หมาะสมที่ ใ ห้ ซิ ลิ ก าเจลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ความชื้ น ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ ความเข้ ม ข้ น ของ
จังหวัดสุรินทร
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โดย
เท่าโสภิ
กับต3ตาMประพฤทธิ
และอุณพหภู
งษ มิในการทําปฏิ กิริยา 110°C แต่เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาใน
การเตรียมโซเดียมซิลิเกตที
ม
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ด
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้
ของซิ
่ใช้ในการเตรียมโซเดียมซิลิเกต 2 ชั่วโมง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทลาิกน้าเจล
ําสามเสนพบว่
เขตดุาระยะเวลาที
สติ กรุงเทพมหานคร
จะได้ซิลิกาเจลที่ดูดความชื้นได้ดโดยีกว่ธัานการใช้
ย ชัยทรเวลาในการเตรียมโซเดียมซิลิเกต 4 ชั่วโมง โดยจากการศึกษาพบว่าเมื่อเวลาที่
ใช้ในเตรียมโซเดียมซิลิเกตเพิ
่มขึ้น จะทํ
าให้นactive
polymeric
ของโซเดี
ยมซิลิเกตลดลง ลักษณะโครงสร้าง
การวิเคราะห
ทางการเงิ
ของการลงทุ
นทําสวนสละ fractions
ในจังหวัดจันทบุ
รี
โดย ดวงรั
ตน สวัดสซิดิล์มิกงคล
ของโซเดียมซิลิเกตจะมีผลโดยตรงต่
อการเกิ
าเจล (N. A. Shabanova, 2011) เมื่อพิจารณาสภาวะทั้งหมดแล้ว
สรุปได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมซิลิกาเจลจากเพอร์ไลต์คือการใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เท่ากับ 3 M ที่อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 110°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงในการเตรียมเป็นสารละลายโซเดียมซิลิเกต แล้ว
เมื่อนํามาเตรียมซิลิกาเจลจะได้ซิลิกาเจลที่มีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นสูงคือ 108.02%

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการนํากลับมาใช้ใหม่ของซิลิกาเจลที่เตรียมได้ และแนวทางในการประยุกต์สําหรับใช้
ในการทําแผ่นซิลิกาสําหรับการศึกษาทางรงควัตถุผิวบาง (Thin layer chromatography)
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วัลย์ลิกา สุขสําราญ. (2558).
การเตรียจมซิ
ลิกเนืาเจลจากเพอร์
ไลต์เพื่อใช้
เป็นสารดู
ดความชื
่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี
ครบ 113 ป ้น. เอกสารสืบเนื่องจากการ
บทความวิ
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6. 23-24 กรกฎาคม 2558.
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(2554).
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การพั
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ถึงได้
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ธันวาคม
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http://www.misqa.cmru.ac.th/fismain/mis/research/attach/I0175.pdf.
2554.
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
Nittaya Thuadaij and Apinon Nuntiya.
Synthesisอand
Nanosilica from Rice
กรอบแนวคิ(2008).
ดการสื่อสารแบบปากต
ปากอิเCharacterization
ล็กทรอนิกส (eWOM) กัof
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รกิจคาปลีกประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
Husk Ash Prepared byของธุ
Precipitation
Method.
Chiang Mai University Journal of Natural
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
Sciences Special Issue on Nanotechnology. 7(1): 59-65.
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
N. A. Shabanova. (2011). KineticบริษRegularities
ัท XYZ จํากัด of Synthesis of Alkali Silicates from Silica Hydrosols.
Russian Journal of AppliedโดยChemistry,
วัชรพล วงศจัน2011,
ทร Vol. 84, No. 3, pp. 351–356.
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ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
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โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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ของโรงเรี
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จังพระนครศรี
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2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
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( อํา36)
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โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
่อสารแบบปากต
เล็กทรอนิ
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
การศึกษาคุณกรอบแนวคิ
ภาพน้ําผิวดการสื
ดินภายในพิ
พิธภัณอปากอิ
ฑสถานแห่
งชาติ
เจ้าสามพระยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 3 บ่อ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 2 โดย
ลักษณะ
คือ ลักษณะทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเป็น
บัลลังก สันทัด
กรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้
ความเค็มงโดยใช
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และาและความขุ
VRPTW มาประยุ
ใช กรณี
XYZ จําอกัทีด่ 3 เป็นบ่อดินและเป็นบ่อเปิดซึ่งมีท่อน้ําเชื่อมต่อกับคลองธรรมชาติภายนอก ส่วน
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า “อยุธยา” ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในเวลา 417 ปี ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มี
กษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาท
ทอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย การเดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตเพิม่ ขึ้น โดยมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทาง
มาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก การท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาเติบโตเพิ่มขึ้นมีผลมาจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
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โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
กลยุ
ท
ธ
ก
าปลีากพิของชุ
าน้ําสามเสนงชาติ
เขตดุเจ้สติ าสามพระยา
กรุงเทพมหานคร
1. เพื่อทราบถึงคุณภาพน้ําในบ่อารตลาดค
น้ําด้านหน้
พิธภัมณชนท
ฑสถานแห่
โดยาธันกายภาพและทางด้
นย ชัยทร
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทางด้
านเคมีในบ่อน้ําด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้า

สามพระยา

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

วิธีดําเนินการวิจัย
พื้นที่ในการเก็บตัวอย่างน้ํา
พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน คือ บ่อน้ําจํานวน 3 บ่อ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก็บตัวอย่างน้ําผิวดินบ่อละ 1 จุดเก็บตัวอย่าง ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
รูปจุดเก็บตัวอย่างน้ําแสดงดังภาพที่ 1
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
รพล
วงศจันทรพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 1แสดงจุดเก็บตัโดย
วอย่วัาชงน้
ําภายในพิ
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
่อลดความผิดพลาดในการตรวจนั
นคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/พิ
พิธภับณสิฑสถานแห่
งชาติ
เจ้าสามพระยา
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
การเก็บตัวอย่พฤติ
างน้กํารรมการซื
ผิวดิน ้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
ทําการเก็บตัวอย่างน้โดย
ําในบ่
อทั้ง เอี3 ่ยบ่วสานุ
อ โดยเก็
ชวนพบ
รักษ บบ่อละ 1 จุดเก็บตัวอย่าง ทําการเก็บตัวอย่างน้ําแบบจ้วง (Grab
Sampling) แยกตามพารามิ
ที่วิเคราะห์
ได้แก่หารจั
ออกซิ
เจนละลายน้
ํา อุอําณเภอพระนครศรี
หภูมิ ความเป็
การศึเกตอร์
ษาบทบาทผู
นําในการบริ
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน
อยุธนยากรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ทั้งหมดความเค็มการนําไฟฟ้า และความขุ่น(ธงชัย และวิบูลย์ลักษณ์, 2540) โดยขั้นตอนการเก็บน้ํา ขวดบรรจุน้ําตัวอย่าง
และขั้นตอนการเก็บรักษาตัวอย่โดย
างน้แสงจิ
ําผิวตดิตนไตเป็แนสงไปตามวิธีมาตรฐานStandard methods วัดพารามิเตอร์ภาคสนาม ได้แก่
สรรพสามิ
ต
ใหม
กับการบริ
ภคของคนไทย
อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง การนําไฟฟ้
า ก่อโนทํ
าการเก็บตัวอย่างน้ําและได้วิเคราะห์คุณภาพน้ํา 2 ด้าน คือ
โดย อุบล ไมพุม
ด้านกายภาพ ทําการศึกษาคุณภาพน้ําโดยมีดัชนีชี้วัด คือ อุณหภูมิค่าการนําไฟฟ้า ของแข็งที่ละลาย
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ได้ทั้งหมด และค่าความขุรา่นน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
ณภาพน้ําโดยมีดัชนีชี้วัด ดังนี้ ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ค่าความเป็นกรดด้านเคมีทําโดย
การศึ
ษาคุ
อัญกชลี
เยาวราช
ด่างและค่าความเค็ม การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
านาอินําทรีผิยวแดิบบดั
การวิเคราะห์คการทํ
ุณภาพน้
น ้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
ดัช นีคุณภาพน้ํ า ที่ศึ กโดยษาทั
ช นี ประกอบด้
ว ย คุ ณภาพน้ํา ด้า นกายภาพและเคมี โดยการวิ เ คราะห์
โสภิ้ งตหมด7ดั
ตา ประพฤทธิ
พงษ
คุณภาพน้ําตามวิธี Standard
theมชนท
Examination
ofสติWater
and Wastewater 21th Edition (APHA,
กลยุทธกMethods
ารตลาดคาปลีfor
กของชุ
าน้ําสามเสน เขตดุ
กรุงเทพมหานคร
AWWA and WEF, 1998) รายละเอี
ตารางที่ 1
โดย ธันยยดดั
ชัยงทร

การวิเคราะห์ขการวิ
้อมูเลคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรั
สดิ์มงคลานกายภาพและเคมี เปรียบเที ยบกับค่า มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิ น
นําผลการศึกษาคุณภาพน้
ําผิตวนดิสวันทางด้
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 แสดงดัชนีคุณภาพน้ําและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้PROCEEDINGS
ําผิวดิสารบั
น ญ (ตอ)

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
(ภาคบรรยาย)
ดัชนีจคัยุณภาพน้
ํา มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัวิฏธกลุีวมิเศรีคราะห์
และงานประชุ
อยุธยา ครั้งที่ 8
1. ค่าออกซิเการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
จนละลายน้ํา (DO)
Membrane
method
บสินคาในล็อคจelectrode
าย สินคาประเภทช็
อคโกแลต :
2. อุณหภูมิ กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด Thermometer
“การพั
การพั
ฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
พิชญณี ตีรณากรณ pH-meter
3. ความเป็นกรด-ด่โดย
าง (pH)
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพื
่อขั่มบช(TDS)
เคลื
่อนประเทศไทย
4. ของแข็งทีแนวทางการศึ
่ของโรงเรี
ละลายได้
ท
ง
้
ั
หมด
Gravimetric
method
ยนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
5. ความเค็ม
โดย พศวัต สุขสบาย Salinity meter
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-Conductivity
ด20นางฟ
าแปรรู
6. การนําไฟฟ้แนวทางในการพั
า
metersองการของผูบริโภค
ธันวาคม
2560ป ตามความต
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
7. ความขุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏTurbidity
รําไพพรรณี จังหวัMeter
ดจันทบุรี

หนา

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ผลการวิจัย
ลังากงน้
สันําทัและทํ
ด า การวิ เคราะห์คุ ณภาพน้ํ าของแหล่ง น้ํา ผิ วดิ นจากบ่อน้ํ า
การดําเนินการวิจัยได้ทําการเก็โดย
บตับัวลอย่
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
จํานวน 3 บ่อ ภายในพิ พิธภัณฑสถานแห่
บริษัท XYZง ชาติ
จํากัดเจ้ า สามพระยา จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยาในเดื อนมิ ถุ น ายนถึ ง เดื อ น
กันยายน พ.ศ. 2560ได้ผลการวิเคราะห์คุณโดย
ภาพน้
ํา ดังวงศ
ต่อจไปนี
วัชรพล
ันทร้
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
คุณภาพนํ้าในสระนํ้าผิวดิน
ยานยนต
กรณีศึกษาพ: ิธบริภัษณัทฑสถานแห่
XYZ จํากัด ง ชาติเจ้า สามพระยา จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยา
ลักษณะทางกายภาพของบ่
อน้ําภายในพิ
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
บ่อที่ 1 และ 3 เป็นบ่อดินมีการปลูกพฤติ
บัวกภายในบ่
และมีสัตดสิว์นนใจของผู
้ําจําพวกปลาและหอยอาศั
อยู่เป็นรจํกิจาชุนวนมาก
เป็นบ่อเปิด
รรมการซื้ออและการตั
ซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนยกกของธุ
มชน
มีท่อเชื่อมต่อกับคลองภายนอก ส่วนบ่
จังหวัอดทีจั่ น2ทบุขอบบ่
รี อเป็นผนังปูนส่วนก้นบ่อเป็นดิน เป็นบ่อปิดไม่มีทางน้ําเข้าและน้ําออก
โดย ชวนพบ
วสานุ
น้ําที่ไหลลงบ่อมาจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา
ภายในบ่เอีอ่ยไม่
มีพรืชักน้ษําและสัตว์น้ําอาศัยอยู่
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ดการเศรษฐกิ
ชุมชน อําเภอพระนครศรี
ยุธยา
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ํ า ผิ ว ดิ น ในบ่ อ ทั้ ง 3 บ่หอารจั
ของพิ
พิ ธ ภั ณจฑสถานแห่
ง ชาติ เ จ้ าอสามพระยา
จั ง หวั ด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาได้ผล ดังตารางที่ 2 - 8 โดย แสงจิตต ไตแสง
ค่าออกซิเจนละลายน้ํา
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
ปได้ ดังตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์ค่าออกซิเจนละลายน้
โดย อุบําลสามารถสรุ
ไมพุม
ตารางที่ 2 แสดงค่าออกซิเจนละลายน้
การสืํา่อ(mg/l)
สารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
ครั้งทีา่ นาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การวิ
เ
คราะห
ทางเศรษฐศาสตรของการทํ
บ่อที่
การทํ
1
2
3 านาอินทรีย4แบบดั้งเดิม ของกลุ
5 มเกษตรกรรมธรรมชาติ
6
7 ตําบลทมอ 8อําเภอปราสาท9
10
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
1
12.3
10.8
11.0
11.0
10.5
4.6
10.1
12
12.6
11.8
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
2
7.2
8.9
8.0
10.4
9.2
7.0
10.0
10.0
9.8
8.2
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
3
6.2
5.4
7.6 โดย ธัน7.7
7.0
7.0
7.4
5.3
6.9
ย ชัยทร 5.4
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี

พบว่า ค่าออกซิเจนละลายน้ําในทุโดยกจุดวงรั
ดเก็บตนตัวสวัอย่สดิา์มงมีงคลค่าอยู่ในช่วงมาตรฐานในทุกจุดเก็บน้ําตัวอย่าง จึงสรุปได้ว่า
ค่าออกซิเจนละลายน้ําในทุกจุดเก็บตัวอย่างเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่า solubility ของออกซิเจนในน้ํา
จืดจะอยู่ในช่วง 14.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ 0 องศาเซลเซียส และ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ 35 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน
บรรยากาศ 1 บรรยากาศ ซึ่งจะเห็นว่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความจริงข้อนี้มีความสําคัญมาก เพราะอัตราของการ
ออกซิเดชั่นทางชีวะจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น และความต้องการออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะที่
ออกซิเจนที่ละลายน้ําจะน้อยลง (กรรณิการ์, 2522)
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

อุณหภูมิ

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

ผลการวิ
เคราะห์คจ่าัยอุณ(ภาคบรรยาย)
หภู
มิของน้ําายวัสามารถสรุ
ปได้
ดังตารางที
3 113 ป
เนื่องในวโรกาสคล
นพระราชสมภพสมเด็
จพระนางเจ
ารําไพพรรณี่ ครบ
บทความวิ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ตารางที่ 3 แสดงค่าอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
ครั้งที่
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
บ่อที่
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
และนวั
ตกรรม
1
2 โดย พิช3ญณี ตีรณากรณ
4
5
6
7
8
9
10
แนวทางการศึ
ก
ษาเพิ
่
ม
ช
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน
า
ยน้
า
ํ
พริ
ก
เห็
ด
นางฟ
า
แปรรู
ป
่อขับเคลื33.4
่อนประเทศไทย
4.0”
1
29.7
31.6 เพื32.6
33.0
31.2
32.8
33.2
32.9
33.9
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2
30.8
31.8 โดย พศวั
33.6ต สุขสบาย34.4
33.3
31.8
33.2
33.3
32.9
33.9
3
32.5
33.0
32.8
31.5 องการของผู
32.7บริโภค 33.0
32.6
32.9
แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณ32.5
า32.8
แปรรู
ที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560ป ตามความต
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
จักรกฤษณ
ยรมงคล
พบว่าอุณหภูมิของน้ําโดย
ในสระมี
ค่าไม่วิแเชีตกต่
างกันในแต่ละแห่ง โดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33.9 องศาเซลเซียส และ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ 29.7ของธุ
องศาเซลเซี
ยสซึ่งเป็นกอุารโรงแรมในประเทศไทย
ณหภูมิปกติของแหล่งน้ําผิวดิน อุณหภูมิของน้ําจะมีผลกระทบต่อระบบ
รกิจคาปลีกประเภทบริ
นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู
ใ
่
นน้
า
ํ
โดยจะมี
ผ
โดย บัลลังก สันทัด ลกระทบโดยตรงต่ออัตราการเติบโตของพืชน้ํา จุลินทรีย์ในน้ําและสัตว์
ปรุงงเสลบต่
นทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุ
กตใช กรณี
น้ํา นอกจากนี้อุณหภูมิยการปรั
ังมีผบลเชิ
อปริมาณการละลายของออกซิ
เจนลงในน้
ํา ศถ้ึกาษาอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นปริมาณ
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ออกซิเจนละลายในน้ําจะลดลงและในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิของน้ําต่ําก๊าซออกซิเจนจะสามารถละลายลงในน้ําได้มาก
โดย วัชรพล วงศจันทร
ขึ้นทําให้ค่าออกซิเจนละลายในน้
ําสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้พืชน้ํารวมถึงสิ่งมีชีวิตในน้ําดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างดี
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
รรมการซืน
้อและการตั
สินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิตปภัได้
ณฑดัจงากต
นกกของธุ
ผลการวิเคราะห์พฤติค่ากความเป็
กรด-ด่าดงของน้
ํา สามารถสรุ
ตารางที
่ 4 รกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
ครัจ้งชุทีม่ ชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
บ่อที่
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
โดย แสงจิตต ไตแสง
1
8.2
8.4
8.6
9.4
8.6
7.9
8.8
9.6
9.4
9.4
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
2
9.0
9.6 โดย อุบ7.6
7.5
7.2
7.8
8.2
8.1
8.0
ล ไมพุม 8.1
3
8.1
8.0่อสารทางการตลาดที
8.2 ่มีผ8.2
7.8 ้อสินคา7.7
8.2
8.4
การสื
ลตอความตองการซื
ในรานคาปลีก8.1
: กรณีศึกษา 8.4
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัาญงของน้
ชลี เยาวราช
พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่
ําแต่ละแห่งมีค่าเป็นกลางค่อนข้างเป็นด่าง โดยส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 8ซึ่งอยู่
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ในช่วงที่เหมาะสมต่อสัตการทํ
ว์น้ําานาอิ
ค่าความเป็
นกรด-ด่
างไม่มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ได้บอกความเป็นพิตํษาบลทมอ
ต่อร่างกายแต่
บอกให้ทราบถึงประเภทของ
นทรียแบบดั
้งเดิม ของกลุ
อําเภอปราสาท
สิ่งเจือปนในน้ําในรูปของสารที
จังหวัดสุร่ใินห้ทรอนุมูลกรดหรือด่างได้ แต่อย่างไรก็ตามค่าความเป็นกรดด่างนี้จะเป็นดัชนีในการวัด
โดยนโสภิ
ตตา ประพฤทธิ
คุณภาพน้ํา โดยที่สภาวะความเป็
กรด-ด่
างของน้ําพมีงษผลต่อคุณภาพน้ํา ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นและการเจริญเติบโตของ
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
กของชุามงยั
ชนท
าน้ําสามเสน
เขตดุสตติ ิในการกั
กรุงเทพมหานคร
สิ่งมีชีวิตในน้ํา นอกจากนั้นค่าความเป็นกรด-ด่
งบอกถึ
งคุณสมบั
ดกร่อนของน้ําด้วย โดยทั่วไปน้ําควรมีค่า
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
ความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6-8 และค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อสัตว์น้ําจะอยู่ระหว่าง 6.5-9.0 ค่าความเป็น
เคราะห
นของการลงทุดนความเครี
ทําสวนสละยดในจังหวัดจันทบุรี
กรด-ด่างที่ต่ําหรือสูงเกินการวิ
ไปจะทํ
าให้ทสางการเงิ
ัตว์น้ําตายและเกิ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

ปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (mg/l)
บ่อที่
1
2
3

1
625
5930
953

2
568
2450
926

3
508
2240
707

4
681.5
3320
942.5

ครั้งที่

5
678
3210
939

555

6
658
3100
934

7
654
3240
931

8
651
3190
918

9
658
3170
968

10
645
3090
900
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(ตอ) ่สุดในทุกจุดเก็บตัวอย่าง รองลงมาคือ
พบว่า ปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ในบ่
อทีสารบั
่ 2 มีปริญมาณมากที
PROCEEDINGS
เนื่อบ
งจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดับชาติงวิจทีัยรํ่ลาไพพรรณี
ครั้งทีท่ 11
บ่อที่ 3 และ บ่อที่ 1 ตามลําดับ แหล่งที่มาหลัรายงานสื
กสําบหรั
ปริการประชุ
มาณของของแข็
ะลายได้
ั้งหมด คือ การรับน้ําที่ไหลบ่ามา
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
จากการเกษตรที่อยู่อาศัยและการชะล้างของการปนเปื
้อนในดิ
นจะมี
ลกระทบต่
อทุครัก้งทีอย่
และงานประชุมวิชาการระดั
บชาติ มหาวิ
ทยาลัผ
ยราชภั
ฏกลุมศรีอยุธยา
่ 8 า งที่อาศัยอยู่ใ นน้ําหรื อใช้น้ํ า
ปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ทั้งการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
หมดเป็นจํานวนรวมของไอออนซึ
่งรวมทั
เกลือหรื
อโลหะที
บสินคาในล็
อคจา้งยแร่
สินธคาตุ
าประเภทช็
อคโกแลต
: ่ละลายในน้ําใน
ปริมาณที่กําหนดของน้ําแสดงในหน่กรณี
วยของมิ
ต่อหน่จํวายปริ
ศึกษาลบริลิกษัทรัมNN&KY
กัด มาตรน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) หรือ ppm

“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ค่าความเค็ม
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิเคราะห์ค่าความเค็มของน้
สามารถสรุ
ปได้ ดังตารางที่ 6
โดยํา พศวั
ต สุขสบาย
ตารางที่ 6 แสดงค่าความเค็มของน้แนวทางในการพั
ํา
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรํครั
าไพพรรณี
้งที่ จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
บ่อที่
1
2
3 ดการสื4 ่อสารแบบปากต
5 อปากอิเล็6กทรอนิกส (eWOM)
7 กับผลประกอบการ
8
9
10
กรอบแนวคิ
กประเภทบริก0.66
ารโรงแรมในประเทศไทย
1
0.62
0.56 ของธุ
0.50รกิจคาปลี0.67
0.65
0.65
0.65
0.65
0.64
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
2
3.20
2.62
2.38
3.60
3.40
3.36
3.52
3.46
3.43
3.34
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
3
0.83
0.74 บริ0.70
0.98
0.94
0.94
0.93
0.98
0.90
ษัท XYZ จํา0.95
กัด
โดยําในบ่
วัชรพล
พบว่า ปริมาณค่าความเค็มของน้
อทีวงศ
่ 2 มีจันคทร่าความเค็มมากที่สุด โดยมีค่าความเค็มสูงสุดอยู่ที่ 3.60 ppt
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
รองลงมาคือบ่อที่ 3 และบ่อที่ 1 ตามลํ
าดับกรณี
ความเค็
ําเกิจํดาจากเกลื
อต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ํา คําจํากัดความของ
ยานยนต
ศึกษา : มบริของน้
ษัท XYZ
กัด
ความเค็ ม คื อ ปริ ม าณกรั ม ของเกลื อ อนิโดย
น ทรี
่ ใ นน้ํ าวิททะเล
ถิรยนั์นทที่ มีทิอวยูาราตรี
ย 1 กิ โ ลกรั ม ค่ า ความเค็ ม ของน้ํ า จะสั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผูและค่
ซื้อที่มีตาอการนํ
ผลิตภัาณไฟฟ้
ฑจากต
นกกของธุรกิจชุมชนที่มีอยู่ในน้ําหนัก
Chlorinityประกอบด้วยปริมาณ คลอไรค์
, โบรไมค์
และไอโอไดด์
า(conductivity)
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
หนึ่งกิโลกรัมความเค็มของน้ําจะแตกต่างตามสถานที่และประเภทของดิน โดยดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
เป็นดินเหนียว การระบายน้ําค่อนข้าการศึ
งช้ากษาบทบาทผู
การกําเนิดนดิําในการบริ
นเกิดจากตะกอนลํ
าน้ําผสมกั
หารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชนบอํตะกอนภาคพื
าเภอพระนครศรี้นอสมุ
ยุธยาทร เกิดการพัฒนา
ในสภาพน้ํากร่อย (ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา, 2560) จึงทําให้เกิดปัญหาน้ําผิวดินที่มีความเค็ม
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
โดย แสงจิําตามระดั
ตต ไตแสงบความเค็มสามารถแบ่งได้ดังนี้ น้ําจืด (fresh water) มีค่า
เกินกว่าค่าความเค็มในน้ําจืด การแบ่งประเภทน้
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
ความเค็มระหว่าง 0-0.5pptน้ํากร่อย (brackish water)โภคของคนไทย
มีค่าความเค็มระหว่าง 0.5-30pptน้ําเค็ม (sea water) มีค่า
โดย
อุ
บ
ล
ไม
พ
ม

ุ
ความเค็มมากกว่า 30 pptขึ้นไป จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบ่อ พบว่า ทุกบ่อที่ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
มี
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
อ
งการซื
อ
้
สิ
น
ค
า
ในร
า
นค
า
ปลี
ก
:
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
ค่าความเค็มเกินกว่าค่าความเค็มในน้ําจืด ซึ่งสามารถจัดได้ว่าทั้ง 3 บ่อ เป็นน้ํากร่อย เนื่องจากมีค่าความค็มอยู่ระหว่าง
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
0.5-30 ppt
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ค่าการนําไฟฟ้า
งหวัดาสุรสามารถสรุ
ินทร
ผลการวิเคราะห์ค่าการนําจัไฟฟ้
ปได้ ดังตารางที่ 7
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ตารางที่ 7 แสดงค่าการนําไฟฟ้า (ms/cm)
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
ครั้งที่

บ่อที่
1
2
3

1
1.249
5.93
1.548

2
1.135
5.93
1.458

การวิ
3 เคราะหทางการเงิ
4 นของการลงทุ
5 นทําสวนสละ
6 ในจังหวั7ดจันทบุรี 8
โดย
ดวงรั
ต
น
สวั
ส
ดิ
ม
์
งคล
1.016 1.362 1.138 1.316 1.309 1.302

4.49
1.414

6.63
1.885

6.42
1.892

6.20
1.868

6.49
1.862

6.38
1.837

9
1.315
6.36
1.963

10
1.291
6.18
1.799

พบว่ า บ่ อ ที่ 2 มี ค่ า การนํ า ไฟฟ้ า มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ บ่ อ ที่ 3 และ บ่ อ ที่ 1 ตามลํ า ดั บ การนํ า ไฟฟ้ า
(conductivity) บอกถึงความสามารถของน้ําที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านสภาพนําไฟฟ้านี้จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่างๆหลายชนิด ตัวอย่างเช่น ความเข้มข้นทั้งหมดของสารที่มีประจุที่ละลายอยู่ในน้ํา อุณหภูมิของน้ําขณะทํา
การตรวจวัด ชนิดของสารที่มีประจุและความเข้มข้นของสารมีประจุแต่ละชนิดซึ่งส่วนมากจะเกิดจากสารประกอบอนินท
รีย์มากกว่าสารประกอบอินทรีย์ นอกจากนี้จํานวนประจุของสารที่มีประจุก็จะมีผลต่อความสามารถในการนําไฟฟ้าของ
น้ํานั้นด้วยน้ําธรรมชาติโดยทั่วไป มีค่าระหว่าง 0.1 - 5.0 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ซึ่งพบว่าน้ําในบ่อที่ 2 มีค่าเกิน 5.0 ซึ่ง
เกินกว่าค่าการนําไฟฟ้าในแหล่งน้ําธรรมชาติ
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธันวาคม 2560
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ความขุ่น

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสื
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดั
ัยรําไพพรรณี่ 8
ครั้งที่ 11
ผลการวิเคราะห์ค่าความขุ
่นของน้
ํา สามารถสรุ
ปได้บชาติดังวิจตารางที
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
ตารางที่ 8 แสดงค่าความขุ่น (NTU)
ของน้
และงานประชุ
มวิชําาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อครั
คจา้งยทีสิ่ นคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
1
2 โดย
3 ฒนางานวิ
4 จัยและนวั
5
6
7
8
9
10
“การพั
การพั
ตกรรม
พิชญณี ตีรณากรณ
1
38.00 36.65
28.00
30.20
38.50
30.70 45.90 40.30
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหน
ายน้ําพริกเห็36.30
ดนางฟาแปรรู18.83
ป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
4.0”
ของโรงเรี
นโปงน้ํารอน 6.80
ตําบลโปงน้ํา11.18
รอน อําเภอโปง7.95
น้ํารอน จังหวั6.44
ดจันทบุรี 7.64
2
8.96
8.43 ยนบา8.34
6.34
7.46
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
3
8.92
9.23
7.43
9.87
8.80 11.04 8.87
6.76
6.85
7.47
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
พบว่า ความขุ่นของน้โดย
ําในบ่
อทีมหาวิ
่ 1 ทมียาลั
จักรกฤษณ
วิคเชี่ายมากที
รมงคล่สุด รองลงมาคือบ่อที่ 2 และ 3 เนื่องจากบ่อที่ 1 เป็นบ่อดินมีการ
กรอบแนวคิ
สารแบบปากต
อปากอิเล็ากงหน้
ทรอนิากดิสน(eWOM)
กับผลประกอบการ
ปลูกบัวและเลี้ยงปลาภายในบ่
อ เมืดการสื
่อมีฝ่อนตกจะเกิ
ดการชะล้
ลงภายในบ่
อจึงทําให้มีค่ความขุ่นที่สูง ส่วนบ่อที่ 2
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ขอบบ่อเป็นขอบปูน จึงเกิดการชะล้างของดินลงภายในบ่อเพียงเล็กน้อย ความขุ่นของน้ําส่วนใหญ่เกิดจากสารแขวนลอย
โดย บัลลังก สันทัด
ต่างๆ ที่ลอยอยู่ในน้ํา เช่การปรั
น โคลนตม
ซิลท์ และพวกแพลงตอน
ความขุ
่นของน้
บปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW
มาประยุ
กตใําชจะมากจะน้
กรณีศึกษา อยขึ้นอยู่กับขนาดของสาร
แขวนลอย ปริมาณของสารแขวนลอย
บริษัท XYZ จํากัดการกระจายตัวของอนุภาคแหล่งน้ําทั่วไปควรมีค่าความขุ่นที่น้อยกว่า 100 NTUซึ่ง
จันทร
ทั้ง 3 บ่อที่ทําการวิเคราะห์มีค่าโดย
ไม่เกิวัชนรพล
100วงศNTU
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
สรุปและอภิปรายผล โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื
้อและการตั
่มีตอผลิตภัณพฑิ ธจภัากต
กกของธุรกิจชุงมชาติ
ชน เ จ้ า สามพระยา จั ง หวั ด
จากการวิ เ คราะห์
คุ ณ ภาพน้
ํ า ในบ่ดอสินทัใจของผู
้ ง 3 บ่ซอื้อทีภายในพิ
ณนฑสถานแห่
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
พระนครศรีอยุธยาทําการเก็บตัวอย่างน้ําจํานวน 10 ครั้ง พบว่า ในบ่อที่ 1 และ 3 มีค่าออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ความเป็ น กรด-ด่ า ง ของแข็
ง ที่ ล ะลายได้
ทั้ ง หมด
ม การนํ
า และความขุ
การศึกษาบทบาทผู
นําในการบริ
หารจัดความเค็
การเศรษฐกิ
จชุมชน าอํไฟฟ้
าเภอพระนครศรี
อยุธยา ่ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ค่าความเค็
คุณภาพน้ําผิวดิน ส่วนบ่จังอหวัทีด่ 2พระนครศรี
อยุธยามและค่าการนําไฟฟ้ามีค่าเกินมาตรฐานของคุณภาพน้ําผิวดินค่าออกซิเจน
โดย แสงจิ
ต ไตแสงงที่ละลายได้ทั้งหมด และความขุ่น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่
าง ตของแข็
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
ข้อเสนอแนะ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ควรมี ก ารกํ ารหนดค่
พารามิ
เ ตอร์งเทพมหานคร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า เพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ เช่ น โลหะหนั ก
าน ซีพีเาฟรชมาร
ท ในกรุ
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิด ปริโดย
มาณฟอสเฟต
และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม เป็นต้น
อัญชลี เยาวราช
การวิ
เคราะหคทุณ
างเศรษฐศาสตร
ของการทํานาอิณ
นทรี
ยดวยวิําผิธปี วลูดิกนขของหน่
าวตนเดี่ยววและ
ควรมีการตรวจวิ
เคราะห์
ภาพน้ําตามมาตรฐานคุ
ภาพน้
ยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
ควรมีการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินที่อยู่ใต้บ่อน้ําเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงที่มาของปัญหาความเค็มในน้ํา
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
เอกสารอ้างอิง
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ย ชัยทร สในเคมี ของน้ํ า น้ําโสโครก และการวิ เคราะห์ . คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
กรรณิการ์ สิริสิงห. (2522). น้โดย
ํามัธันนและกรี

บ่อที่

มหาวิทยาลัยมหิ
ดล.เคราะห
387ทหน้
า. นของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
การวิ
างการเงิ
โดย
ดวงรั
ตน สวัอสยุดิธ์มยา.
งคล [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ayutthaya.go.th/16/
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติอําเภอพระนครศรี
pranakon/pk_resources.html (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กันยายน 2560)
ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และวิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์.(2540). คู่มือวิเคราะห์น้ําเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ (สวสท.). 379 หน้า
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กํ า หนดมาตรฐานคุณ ภาพน้ํ า ในแหล่ง น้ํา ผิว ดิน ตี พิมพ์ ใ น
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ภาคผนวก ฐ)
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ เ จ้ า สามพระยา. [ออนไลน์ ] . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่
ท่องเที่ยว (วันที่สืบค้น 10 พฤศจิกายน2559).
วีรานุช หลาง. (2551). จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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สารบัญ (ตอ)

ศิ ริ เ พ็ ญ ตรั ย ไชยาพร. (2543).
การวิ เ คราะห์ คุ ณPROCEEDINGS
ภาพน้ํ า . เชี ย งใหม่ :ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
รายงานสื
บ
เนื
อ
่
งจาก
งจากการประชุ
การประชุ
มวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
หนา
มวิชาการระดั
บชาติ มหาวิท]ยาลั
กลุมจ
ศรีาก
อยุธยา: www2.tat.or.th/
ครั้งที่ 8
สถิติการท่องเที่ยวอยุธยา. การท่องเที่ยวแห่งและงานประชุ
ประเทศไทย.
[ออนไลน์
. เข้ยราชภั
าถึงฏได้
stat/
download/tst/236/ayuttaya.doc
(วันที่สืบค้น 10 พฤศจิ
ายน
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคากในล็
อคจ2559).
าย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
APHA, AWWA and WEF.(1998). Standard
Methods
for Examination
Water and Wastewater.20th
“การพั
การพั
ฒนางานวิ
จัยและนวัตofกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ed., American Public Health
Association,
Washington,
DC.,USA
แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
โดย อุบล ไมพุม
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
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งานวิจัยนี้มีการศึกษา 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 การหาสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่า เพื่อ
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
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ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ความชอบโดยรวมมากทีโดย่สุดบัลสูลัตงรที
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ข้าวฮางงอกทดแทนแป้
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บสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
8.22 , เนื้อสัมผัยานยนต
ส 8.07 กรณี
ความชอบโดยรวม
8.25
และมี
ค่า L* 59.86 , a* 0.63 , b* 16.83 แป้งตอติญ่า
ศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
สูตรแป้งข้าวฮางงอกทีโดย
่ระดัถิบรการทดแทนแป้
นันท ทิวาราตรีวิทงยสาลี 20% และ 30% นั้นมีค่าความแน่นเนื้อน้อยกว่า หรือ
้อและการตัดสินใจของผู
่มีตอผลิตภัาณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
นุ่มมากกว่าแป้งพฤติ
สาลีกสรรมการซื
ูตรมาตรฐานและแป้
งตอติญซื้อ่าทีทางการค้
จั
ง
หวั
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ทบุ
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ี
คําสําคัญ : แป้งตอติญ่า, ข้าวฮางงอก, เคบับ
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
Abstract
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
สรรพสามิ
ตใหมwas
กับการบริ
โภคของคนไทยof two parts. Part 1: Experiment, the sensory
This research
composed
บล ไมพุม
attributes in termsโดย
of อุappearance,
texture, odor, flavor, and overall appreciation were
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
evaluated toราselect
a standard formula for 100% wheat flour of tortilla sheet flour.
น ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
Formula 3 was made
โดย อัaญstandard
ชลี เยาวราช formula used in Part 2 of the research. Part 2 was to
determine theการวิ
effects
wheat flour
substitution
parboiled rice flour at
เคราะหทofางเศรษฐศาสตร
ของการทํ
านาอินทรียดwith
วยวิธปี ลูgerminated
กขาวตนเดี่ยวและ
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
20 and 30% substitution levels on the qualities of tortilla sheet flour for the chicken
จังหวัดสุรrevealed
ินทร
kabab. The results
that the 20% substitution level was of highest acceptance
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
with the following
levels: appearance 8:15, texture 8.07, odor 8.07, flavor 8.22, overall
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
appreciation 8.25 and
โดย ธัaนwย ชั0.86.
ยทร The L*, a*, b* values were at 59.86, 0.63, 16.83 levels,

respectively. การวิ
Theเคราะห
results
fromนของการลงทุ
the texture
profileในจัanalysis
ทางการเงิ
นทําสวนสละ
งหวัดจันทบุof
รี tortilla sheet flour using a
texture analyzer indicated
โดย ดวงรัตนthat
สวัสดิ์มthe
งคล tortilla sheet flour with 20 and 30% substitution
levels had a lower firmness values i.e. softer as compared to a standard wheat flour
formula and commercial tortilla sheet flour.
Keywords: tortilla, germinated parboiled rice, kebab
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าย สินคาเป็
ประเภทช็
คโกแลต :
(Doner kebabs) เป็นอาหารโบราณสั
ญชาติตุรกี (ชาติ บประชาชื
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และออสเตรเลีย แต่เคบับโดยทั่วไปจะเข้
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าเนื้อหมักเครื่องเทศย่าง ทานคู่กับผักหรือจะห่อ
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ยรมงคล
สารแบบปากต
อปากอิ
เล็กทรอนิ
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กับผลประกอบการ
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ตอติ่อญ
่า (Tortilla)
และเพิ
่มรสชาติ
ด้วยซอสมะเขื
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โดย บัลลังก สันทัด
สาลี
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เนื่องด้วยกระแสสุบริขภาพในปั
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่ยว ก่อตนช่
วงระยะ
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ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
คุณค่าทางอาหารที่เพิ่มขึ้น (รัพฤติ
งสรรค์
ไชยเชษฐ์
, 2559)
ข้าวฮางงอกจั
าวนึน่งกกของธุ
(Parboiled
กรรมการซื
้อและการตั
ดสินใจของผู
ซื้อที่มีตอผลิดตภัเป็ณนฑข้จากต
รกิจชุมชน rice) ที่
เพิ่มเติมระยะเวลาการแช่และเพาะให้
จังหวัดจันทบุรคี ัพพะงอกก่อนที่จะนํามานึ่งและทําแห้งแล้วกะเทาะเปลือกออก
ชวนพบ
เอี่ยวสานุ105
รักษ เป็นวัตถุดิบ ซึ่งสารอาหารในเมล็ดข้าวที่อยู่ใน
ข้าวฮางงอกนิยมใช้ข้าวเปลือกของข้โดยาวพั
นธุ์ดอกมะลิ
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จชุมชน อําวเภอพระนครศรี
อยุธเยา
สภาวะที่มีการเจริญเติบโตหรือการงอกของข้าว จะมีการจั
ารเปลี
่ยนแปลงทางชี
เคมีและทําให้
มล็ดข้าวมี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สารอาหารที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการแช่
น้ํา เมืตต่อเมล็
ดข้าวเริ่มงอกสารอาหารที่ถูกเก็บไว้ก็จะถูกย่อยสลาย
โดย แสงจิ
ไตแสง
จนเกิดเป็นสารประเภทน้ําตาลรี
ดิวซ์ตใหม
(Reducing
Sugar) และคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลงหรือโอลิโก
สรรพสามิ
กับการบริโภคของคนไทย
แซคคาไรด์ (Oligosaccharide) คุโดย
ณสมบั
ิของสารเหล่
านี้ จะมีลักษณะเป็นสารพรีไบโอติก (Prebiotic)
อุบลตไม
พุม
ช่วยในการย่อยอาหารและดูการสื
ดซึม่ออาหารของมนุ
ข้าอวและโปรตี
น้อสินจะถู
กย่าอนคยให้
ลง ทํศึกาษาให้เกิดเป็น
สารทางการตลาดทีษ่มย์ีผลต
ความตองการซื
คา ในร
าปลีเล็ก:กกรณี
รานวซีนสํ
พีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานคร
เปปไทด์และกรดอะมิโน และส่
าคัญของข้
าวฮางคื
อปริมาณของสารกาบ้า(GABA) หรือปริมาณกรด
โดย อัญชลี เยาวราช
แกมมาอะมิโนบิวทิริก (Y-aminobutyric acid; GABA) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สารกาบ้าเร่งกระบวนการ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เผาผลาญพลังงานในสมอง การทํ
ป้องกัานาอิ
นภาวะความดั
ําป้องกั
นอาการปวดหัวหรืตําอบลทมอ
ภาวะซึอํามเภอปราสาท
เศร้าซึ่งเป็นผล
นทรียแบบดั้งเดินมต่ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
จากเส้นเลือดแดงในสมองหนา
จังหวัดแข็
สุรงินตัทรวและไม่ยืดหยุ่นจากการที่คอเลสเตอรอลไปเกาะที่ผนังเส้นเลือด
โดย โสภิตตาาเดื
ประพฤทธิ
ป้องกันภาวะผิดปกติของผู้หญิงวัยหมดประจํ
อน เช่นพงษหงุดหงิด กระตุ้นการทํางานของไต (Kayahara
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
มชนทช่าน้วํายบํ
สามเสน
เขตดุปสติ ระสาท
กรุงเทพมหานคร
and Tsukahara, 2000 อ้างใน กรกฤต สาลีพวง, 2551)
ารุงเซลล์
และยังทําให้ สมองเกิด
โดย ธันย ชัยทร
การผ่อนคลาย ช่วยป้องกันไม่ให้สมองถูก ทําลาย ช่วยท าให้ความจําดีขึ้นลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิด
เคราะหทางการเงิ
นของการลงทุนโทํภคที
าสวนสละ
ในจังหวัดจัน่อทบุ
ี
โรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นเพื่อเป็การวิ
นการตอบโจทย์
กระแสการบริ
่นิยมอาหารเพื
สุขรภาพมากขึ
้น ผู้วิจัยจึง
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
มีแนวคิดพัฒนาการใช้แป้งข้าวฮางงอกทดแทนแป้งสาลีในแป้งตอติญ่าเพื่อใช้สําหรับผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคให้หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
ธันวาคม 2560
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560
3
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

วัตถุประสงค์ของการวิรายงานสื
จัย บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็
าไพพรรณี
ครบฑ์113
ป บไส้ไก่
1. เพื่อหาสู
รมาตรฐานของแป้
งตอติญ่าจสํพระนางเจ
าหรับารํผลิ
ตภัณ
เคบั
บทความวิ
จัยต(ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
2. การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวฮางงอกระดับต่างๆ ในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่าสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เคบับการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ไส้ไก่และตรวจวัดคุณสมบัติทบี่ได้สินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :

กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
อุปกรณ์และวิแนวทางการศึ
ธีการดําเพื
เนิกษาเพิ
จัย่อนประเทศไทย
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อนขัการวิ
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
อุปกรณ์
ต สุชขนิสบาย
ข้าวฮางงอกโดย
แป้พศวั
งสาลี
ดขนมปังและชนิดอเนกประสงค์ แป้งตอติญ่าการค้า ผงฟูดับเบิล
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
แอ็คติง เกลือ น้เพืํา่อมัการจั
นถั่วดเหลื
อางย ของโรงเรี
สารเสริ
ภาพ
่อฯงปั(อาคาร
ยดง จัเครื
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
ยรติ
( ่นละเอี
จําณหนหอประชุ
ยมนวัคุอาคารเฉลิ
ดณมาบไผ
ตํเครื
าบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
งหวั่อดงวั
จันดทบุค่ราี สี (Color Reader
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
(Aqualab
Serics3 รุ่น aw CX 3) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyser
รุ่น CR- 10) เครื่องวัดโดย
ค่า จัaกwรกฤษณ
วิเชียรมงคล
ดการสื
่อสารแบบปากต
กส (eWOM)
กับผลประกอบการ
TA.XT plus) กรอบแนวคิ
เตาแม่เหล็
กไฟฟ้
าควบคุมอุอณปากอิ
หภูเมล็กิ ทรอนิ
อุปกรณ์
เครื่องครั
ว ชุดอุปกรณ์และแบบประเมิน
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
ทางประสาทสัมผัสแบบ 9 point Hedonic scale
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
วิธีการดํ
นการวิ
บริษาัทเนิXYZ
จํากัดจัย
วัชรพล วงศจันทร งตอติญ่า โดยนําสูตรแป้งพื้นฐานของ (นิรนาม, 2557) ซึ่ง
1. การหาสูโดย
ตรมาตรฐานของแป้
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินมคาผงฟู
ประเภทผลิ
ประกอบด้วยแป้งสาลีขนมปัง 80 กรัม่อลดความผิ
แป้งเอนกประสงค์
40 กรั
2 กรัตมโคมไฟ
เกลือ 2 กรัม น้ํามัน
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
60 กรัม และน้ําสะอาดโดย70ถิรนักรั
ม ใช้เป็นสูตรพื้นฐาน และทําการพัฒนาและเติมสารปรับปรุงคุณภาพ A,
นท ทิวาราตรีวิทย
B และ AB ในสัดพฤติ
ส่วกนรรมการซื
1:1 ้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
วิธีการทํ
ตอติ
จังหวัาแป้
ดจันงทบุ
รี ญ่า คือ นําแป้งทั้งหมด ผงฟู เกลือ นํามาร่อนรวมกันนําแป้งที่ผ่านการร่อน
โดย
ชวนพบ
ไปตีในโถตีแป้งเมื่อตีเข้ากันแล้วให้เอีใ่ยส่วสานุ
น้ํามัรนักษและสารลงไปและน้ําเปล่าตีรวมกับแป้งให้เข้ากัน เมื่อนวด
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
หารจัดคการเศรษฐกิ
ชุมชน
อยุธยา 3×3 นิ้ว แล้วพักไว้
เข้ากันดีแล้ว นําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางจนมี
วามหนา จ0.2
มิลอํลิาเเภอพระนครศรี
มตรและความยาว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 ชั่วโมง ก่อนนําแป้งไปจี
ับเตาไฟฟ้
โดย่กแสงจิ
ตต ไตแาสงควบคุมอุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที
การคัสรรพสามิ
ดเลือกสูตตใหม
รมาตรฐานของแป้
งตอติญ่าทําโดยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส (9 point
กับการบริโภคของคนไทย
Hedonic scale) โดยใช้
โดย ผอุู้ทบลดสอบชิ
ไมพุม มกึ่งฝึกฝน จํานวน 20 คน เปรียบเทียบกับแป้งสูตรแป้งพื้นฐานของ
่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอาความต
สินตครมาตรฐานแป้
า ในรานคาปลีก: งกรณี
(นิรนาม, 2557)การสื
และแป้
งตอติญ่าทางการค้
เพื่อคัองการซื
ดเลือ้อกสู
ตอติศึกญษา่าห่อกับไส้เคบับ
ราน แซีพป้ีเงฟรชมาร
ท ในกรุงเทพมหานครงสาลีในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่า นําข้าวฮางงอกบดละเอียด
2. การใช้
ข้าวฮางงอกทดแทนแป้
โดย อัญชลี เยาวราช
และร่อนผ่านตะแกรง
100 เมช มาผลิตแป้งตอติญ่าทดแทนในสูตรแป้งสูตรควบคุม (control) ที่ได้จาก
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ของแป้งทั้งหมดเพื่อใช้ใน
การคัดเลือกในทดลองข้
โดยทดแทนแป้
งสาลีในสัดส่วน 20%,
การทํานาอิอนที
ทรี่ ยแ1บบดั
้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ30%
อําเภอปราสาท
ผลิตภัณฑ์เคบับจัไส้งหวัไก่ดสุเปรี
รินทรยบเทียบกับแป้งตอติญ่าการค้าและสูตรควบคุม การตรวจวัดคุณลักษณะของ
โดย โสภิดตค่ตาาสีประพฤทธิ
งษ ดเนื้อสัมผัส การตรวจประเมินทางประสาทสัมผัสของผู้
แป้งตอติญ่าที่ได้ โดยตรวจวั
ค่า aw พและวั
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน เขตดุ
งเทพมหานคร
ทดสอบชิมผลิตภัณฑ์เคบับ เช่นเดียวกับการทดสอบในข้
อทีส่ ติ 1กรุโดยใช้
ผู้ทดสอบชิมกึ่งฝึกฝน จํานวน 20
โดย ธันย ชัยทร

คน

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุ
าสวนสละ
นทบุรี
การวางแผนการทดลองแบบสมบู
รณ์นทํ(CRD)
สําในจั
หรังบหวัลัดกจัษณะการทดสอบทางกายภาพ
และการ
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
วางแผนการทดลองแบบ RCBD สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ผลทางสถิติทดสอบ
ความแปรปรวนโดยใช้ Analysis of Variance และทดสอบความแตกต่างโดยใช้ Dancan New
Multiple Range ’s Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20
4 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

ผลการวิจัย

สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
1. การสูตรมาตรฐานของแป้
ญเนืรายงานสื
่า่องในวโรกาสคล
ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิงจตอติ
ัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ผลการคัดเลือกสูตรมาตรฐานของแป้
งตอติญ่าด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคกาษณะการรั
ในล็อคจาย สิบนประทานของเคบั
คาประเภทช็อคโกแลตบนั: ้น พบว่า
เคบับที่ได้จากการนําแป้งตอติ
ญ่าแต่ละสูตรมาม้วนห่อตามลั
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
สูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่า สูตโดย
รสารผสม
ในสัดส่วจนัย1:1
ได้รับการยอมรั
“การพั
การพั
ฒABนางานวิ
และนวั
ตกรรม บมากที่สุด ทั้งทางด้าน
พิชญณี ตีรณากรณ
ลักษณะปรากฏ (8.50) กลิแนวทางการศึ
่น (8.40) เพื
รสชาติ
(8.57)
เนื
้
อ
สั
ม
ผั
ส
(เหนี
ย
วนุ
่ม) (8.55)
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟ
าแปรรูป ความชอบโดยรวม
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
(8.62) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคของโรงเรี
ุณสมบัตยนบ
ิทางการยอมรั
ผัสมากที
านโปงน้ํารอนบตํทางประสาทสั
าบลโปงน้ํารอน อํมาเภอโป
งน้ําร่สอุดนและมากกว่
จังหวัดจันทบุารี แป้งตอติญ่า
สุขสบาย
สําเร็จรูปทางการค้า (p<0.5) ดังนัโดย้นจึพศวั
งเลืตอกแป้
งที่ใส่สารเสริมคุณภาพผสม AB สัดส่วน 1:1 เป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
สูตรควบคุมของแป้งตอติญ่าเพืในการทดลองต่
อไป
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ดการสืม่อผัสารแบบปากต
อปากอิ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินกรอบแนวคิ
ทางประสาทสั
สของแป้งตอติ
ญ่าเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
สูตร
โดย บัลลังก สันทัด
คุณลักษณะ
พืการปรั
้นฐานบปรุงเสนทางการขนส
การค้า งโดยใช TSP
สารและ
A VRPTW มาประยุ
สาร Bกตใช กรณีศึกสาร
ษา AB
บริษัท XYZ
จํ
า
กั
ด
c
ลักษณะปรากฏ
7.02±1.22โดย
7.87±0.93b 6.82±0.92c 6.80±1.09c 8.50±0.81a
วัชรพล วงศจันทร
c
c
c
a
การปรับปรุงกระบวนการเพื
ดพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
กลิ่น
6.92±1.18
7.87±0.96่อbลดความผิ
6.72±1.01
7.10±1.00
8.40±1.03
ยานยนต c กรณีศึกษา : บริษัทb XYZ จํากัด
c
รสชาติ
6.85±1.02โดย
6.97±0.94c 8.57±0.63a
ถิร7.65±1.02
นันท ทิวาราตรีวิท6.67±1.09
ย
c
c
พฤติกรรมการซื
้อและการตัดสิb นใจของผู
ซื้อที่มีตอcผลิตภั6.77±1.02
ณฑจากตนกกของธุ
ร8.55±0.78
กิจชุมชน a
เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม 6.97±1.22
7.55±1.08
6.30±0.96
จังหวัดจันcทบุรี
b
c
ความชอบโดยรวม 7.10±1.10โดย
7.55±1.08
6.77±1.02c 8.62±0.74a
ชวนพบ
เอี่ยวสานุรัก6.67±1.09
ษ
ษาบทบาทผูนําหมายถึ
ในการบริงหมีารจั
ดการเศรษฐกิ
จชุนมชน
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา
หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่าการศึ
งกันกในแนวนอน
ความแตกต่
างกั
ที่ระดั
บนัยสําคัญ 95%
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย แสงจิตต ไตแสง
2. การใช้แป้งข้าวฮางงอกทดแทนแป้
งสาลีในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่า
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
แป้งข้าวฮางงอกที่ผ่านการบดละเอี
อนผ่านตะแกรง 100 เมชถูกนํามาทดแทนแป้งสาลี
โดย อุบล ไมยพดและร่
ุม
ในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่าสูตการสื
รควบคุ
ม (control) ที่ม่ไีผด้ลตจากการทดลองข้
ในสั
วนก: 20%
30% ของ
่อสารทางการตลาดที
อความตองการซื้อสิอนทีค่า2ในร
านคดาส่ปลี
กรณีศึก, ษา
พีเบ
ฟรชมาร
งเทพมหานคร
แป้งทั้งหมดเพื่อใช้ในผลิตภัณราฑ์นเซีคบั
ไส้ไก่ที่เในกรุ
ลือกได้
จากการทดลองข้อที่ 1
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560
5 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

หนา

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ภาพที่ 1 ลักษณะขอ
บริษัทองแผ่
XYZนจํแป้
ากัดงตอติติญ่า และความแน่นเนื้อ(g)
โดย วัชรพล วงศจันทร
ปรุงb*,
กระบวนการเพื
่อลดความผินดเนื
L**, บa*,
aw แลละความแน่
นืพลาดในการตรวจนั
อ้ ของแป้งตอติญ่
ญบสิานคาประเภทผลิตโคมไฟ
ตาราางที่ 2 ค่า สีการปรั
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
สูตร
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
คุณลัักษณะ พฤติกรรมการซืการค้
า ดสินใจของผูซื้อควบคุ
คที่มีตอผลิ
ม ตภัณฑจากตนข้กกของธุ
าวฮางงอ
ข้าวฮฮางงอก
้อและการตั
รกิจชุกมชน
20%
(สสูตร AB)
30%
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ค่าสี
การศึกษาบทบาทผูa นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
จชุมชน อําเภอพระนครศรี
ยุธยา
L
L*
60.80 อ±0.
.15
57.883b ±2.11
59.86ab ±2.อ.17
43.533c ±1.11
จังหวัดพระนครศรี
ยุ
ธ
ยา
ab
a
a*
1.86
1.226c ±0.23
0.63d ±0.448
2.23a ±0.03
โดย
แสงจิa ต±0.
ต ไต58แสง
b
b*
±0..72โภคของคนไทย
16.10b ±0.28
16.8c 3±0.772
19.500b ±0.40
สรรพสามิ22.13
ตใหมกับการบริ
d
โดย0.76
อุบล ไม
พุม00
ค่า aw
±0.0
0.885c ±0.00
0.86a ±0.000
0.89a ±0.00
a
การสื่อสารทางการตลาดที
่มีผลตอความต
งการซื
้อสินคา ในรานค
าปลีก: dกรณี
ศึกษา 983.90c±140.13
ความมแน่นเนื้อ (g)
1417.25b±58.84
1993.อ.06
±165.15
612.07
±488.97
น รที
ซีพ่แีเฟรชมาร
ท ในกรุ
งเทพมหานครหมาายถึงมีความแตกต่างกันที่ระดับนั
หมายยเหตุ ตัวอัรกาษร
ตกต่างกั
นในนแนวนอน
บ ยสําคัญ 95%
%
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
เมื่อพิการทํ
จารณ
ณาแป้
งทัย้งแบบดั
4 ้งสูเดิตมรนัของกลุ
้นจะเห็
นได้
ไ ว่าแป้งตอติญ่
ญตําาทีบลทมอ
่ได้จากการท
ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้ง
านาอินทรี
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ม าแป้งตอติญ่
ญาการค้าและแป้ป้งตอติญ่า
ข้าวฮฮางงอกที่ระดับ 20% กับแป้งข้าวฮางงอก 300% มีความนิ่มกว่
โดย
โสภิ
ต
ตา
ประพฤทธิ
พ
งษ
สูตรคควบคุม (AB) โดยแป้งข้าวฮาางงอก 20% และแป้งข้าวฮาางงอก 30% มีความนิ่มที่ใกกล้เคียงกัน
ําสามเสน
เขตดุสติ กรุ
กสูตร แต่แป้งข้
สามาารถม้วนห่อกลยุ
ใส้ขท้นึ ธรูกปารตลาดค
ได้ตามลัาปลีกษณะการรั
ษกของชุมชนทบาน้ประ
ะทานของเคบั
บทุงเทพมหานคร
ง าวฮางงอก 220% จะมี
โดย ธันย ชัยทร

ความมนิ่มมากที่สุดแลละรองลงมาคือแป้
อ งข้าวฮางงออก 30% เป็นเพราะแป้
น
งข้างฮางงอกนั้นมีคุณสมบัติที่
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
ดูดซับน้
บ ําได้ดีกว่าจึงทํ
ง าโดย
ให้ไดวงรั
ด้แป้ตงนนิสวั่มและไม่
แตกหัักง่าย เมื่อพิจารณาแป้งควบคุคุม (สูตร AB) เทียบกับ
สดิ์มงคล
แป้งข้ขาวฮางงอก 200% และ 30%
% เห็นได้ว่าการทดแทนแป้งสาลี
ส ด้วยแป้งข้าวฮางงอก
า
20%
% ทําให้
โดนุ่มมากขึ
ม
้น แป้งข้างฮางงอกมีสมบั
ส ติดูดน้ําง่ายเนื
ย ่องจากโครงงสร้างแป้งถูกย่อยจากกระบวนการงอก
ก่อนผ่านการนึ่งและะทําแห้งเป็นเมมล็ดข้าวฮาง แตต่เมื่อเพิ่มถึง 300% โดจะเริ่มแข็
ม ง แต่ยังคงนุ่มกว่าโด
สูตรคควบคุมซึ่งเป็นสูตรแป้งสาลี 1000% อาจเนื่องจจากความยืดหยุยุ่นของกลูเต็นลดลงตามปริมาณ
ณที่หายไป
ของแแป้ง สาลี ร่ว มกับ ปริม าณแป้ป้ ง ข้า วฮางงอก ที่มากขึ้น จึง ต้ องการปริ
อ
ม าณ น้ํา ดู ดซับ มากขึขึ้นซึ่ ง อาจ
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สารบัญ (ตอ)

ไม่เพียงพอในสูตร ดังนั้นเมื่อนํามาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์PROCEEDINGS
แป้งตอติญ่าจึงทําให้ลักษณะโดแข็งกว่าสูตรแป้งข้าวฮา
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

งงอก 20% ลักษณะแป้
งโด และผลการประเมิ
มผัสของผลิ
ภัณ
เนื่องในวโรกาสคลาน
ยวัทางประสาทสั
นพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ
ารําไพพรรณีตครบ
113ฑ์ปเคบับสอดคล้องกับผล
บทความวิ
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ความความแน่นเนื้อ (Firmness) ที่นําแป้งโดมาขึ้นรูปและจี่เป็นแป้งตอติญ่า คือ สูตรควบคุม มีความแน่น
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต :
เนื้อมากที่สุด สูตรแป้งข้าวฮางงอก
20% จะมีความแน่นเนื้อน้อยที่สุด (p<0.05) และสีของแป้งตอติญ่าที่
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
ฒนางานวิ
ตกรรม
ได้จากข้าวฮางงอก 20% กับแป้งโดย
ข้“การพั
าการพั
วฮางงอก
30% มีที่เข้จมัยกว่และนวั
าแป้งการค้
า และแป้งสูตรควบคุมซึ่งเป็น
พิชญณี ตีรณากรณ
แป้งสาลี ทั้ง นี้เนื่องจากสีขแนวทางการศึ
องแป้งข้าเพื
วฮางงอกมี
สีเ่อหลืนประเทศไทย
อดงอ่
ผลจากกระบวนนึ
กษาเพิ
องทางการจั
จําอหนนเป็
ายน้นําพริ
กเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป ่ ง และการอบแห้ ง
่อขั่มบชเคลื
ในการผลิตข้าวฮางงอก ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความชอบผลิ
ตาภัยณของโรงเรี
บยทีนวั่ใอาคารเฉลิ
ช้ดมาบไผ
แป้งข้มพระเกี
าตํวฮางงอกทดแทนแป้
มฑ์สิรเิรคบั
ําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังงสาลี
หวัดจัในนแป้
ทบุรงี ตอติญ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล สูตร
กรอบแนวคิ
(eWOM) กับผลประกอบการ
คุณลักษณะ
การค้า ดการสื่อสารแบบปากต
ควบคุมอปากอิเล็กทรอนิ
แป้งข้กาสวฮางงอก
แป้งข้าวฮางงอก
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
(สูตร AB)
20%
30%
โดย bบัลลังก สันทัด
b
a
b
ลักษณะปรากฏ
7.10±0.25
7.15±0.22
8.20±0.21
การปรับปรุงเสนทางการขนส
งโดยใช TSP และ VRPTW
มาประยุกตใช กรณี7.10±0.23
ศึกษา
b
b
บริษัท XYZ จํากัด 6.80±0.20
กลิ่น
6.90±0.28
8.15±0.17a
7.85±0.22a
โดยbcวัชรพล วงศ
จันทร c
รสชาติ
7.15±0.27
6.90±0.16
8.25±0.19a
7.65±0.19b
การปรับปรุงbcกระบวนการเพื่อลดความผิ
c ดพลาดในการตรวจนับสิaนคาประเภทผลิตโคมไฟ ab
เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม 7.15±0.27
6.95±0.19
8.10±0.20
7.75±0.21
ยานยนต กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
b
bากัด
a
ความชอบโดยรวม
7.15±0.28
8.30±0.20
7.80±0.21a
โดย ถิรนันท ทิ7.10±0.17
วาราตรีวิทย
้อและการตั
ดสินงใจของผู
ซื้อที่มีตอาผลิงกัตนภัณทีฑ่ระดั
จากต
จชุมชน
หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่าพฤติ
งกันกรรมการซื
ในแนวนอน
หมายถึ
มีความแตกต่
บนันกกของธุ
ยสําคัญรกิ95%
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
ผลิตภัณฑ์เคบับที่ไการศึ
ด้จากการนํ
าแป้นงําในการบริ
ตอติญ่าหสูารจั
ตรแป้
งข้าวฮางงอก
ได้รับการยอมรั
กษาบทบาทผู
ดการเศรษฐกิ
จชุมชน 20%
อําเภอพระนครศรี
อยุธยา บมาก
ที่สุด ทั้งทางด้านลักษณะปรากฏ
(8.20) กลิอยุ่นธยา(8.15) รสชาติ (8.25) เนื้อสัมผัส (ความเหนียวนุ่ม) (8.10)
จังหวัดพระนครศรี
โดยางอย่
แสงจิาตงไม่
ต ไตมแีนสง
และความชอบโดยรวม (8.30) แตกต่
ัยสําคัญกับสูตรแป้งข้าวฮางงอก 30% ด้านกลิ่น (7.85)
สรรพสามิ
ต
ใหม
ก
บ
ั
การบริ
โ
ภคของคนไทย
เนื้อสัมผัส (ความเหนียวนุ่ม) (7.75) และความชอบโดยรวม (7.80) ยกเว้นลักษณะปรากฏ และรสชาติ
อุบล ไมพุมบรองลงมาจากสูตรแป้งข้าวฮางงอก 20% แต่ไม่แตกต่าง
ของสูตรแป้งข้าวฮางงอก 30% ได้โดย
รับการยอมรั
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
กับสูตรทางการค้า (p≥0.05)ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
การวิจเย
สรุปและอภิปรายผลการวิ
ั คราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
การทํานาอินงตอติ
ทรียแญ
บบดั
ม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
าเภอปราสาท
1. สูตรมาตรฐานของแป้
่า ้งเดิพัฒ
นาจากสู
ตรพื้นฐาน และเปรี
ยบเทียอํบกั
บแป้งตอติญ่า
จังหวัดสุรินทร
การค้า เลือกได้ คือสูตร AB สัดส่วโดย
น 1:1
เป็นสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
ทั้งด้าน ลักษณะปรากฏ กลิกลยุ
่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวมมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสารผสม AB
ทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
นั้นมีคุณสมบัติในการเป็นอิมัลซิไฟล์โดยที่ดธัูดนยซับชัไขมั
ยทร นและช่วยในการประสานเชื่อมเนื้อแป้งน้ําและไขมันได้ดี

ดังนั้นจึงเลือกแป้งที่ใส่สารเสริ
มคุเคราะห
ณภาพผสม
สัดส่วน 1:1
การวิ
ทางการเงิABนของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
2. การทดแทนแป้งข้โดย
าวฮางงอกในผลิ
ภัณฑ์แป้งตอติญ่า ผู้ทดสอบชิมยอมรับที่ระดับการ
ดวงรัตน สวัสดิ์มตงคล
ทดแทนแป้งสาลี 20% มากที่สุด ทั้งทางด้าน ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ ความชอบโดยรวม โดยการ
ทดแทนแป้งที่ระดับ 20-30% ทําให้แป้งนุ่มมากขึ้น ค่าความแน่นเนื้อลดลงกว่าสูตรควบคุมซึ่งเป็นแป้ง
สาลีและแป้งตอติญ่าทางการค้า
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
ธันวาคม 2560
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560
7
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สารบัญ (ตอ)

การใช้แป้งข้าวฮางงอก 20%PROCEEDINGS
การทดแทนแป้งสาลี แป้งดูดน้ําง่าย ทําให้โดนุ่มมากขึ้นเนื่องจาก
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

คุณสมบับทความวิ
ติการเปลี่ยจนแปลงในระหว่
เป็านผล
เนื่องในวโรกาสคลาายวังกระบวนการงอก
นพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจประกอบกั
ารําไพพรรณี ครบ บ
113เมื
ป ่อมีการลดปริมาณแป้งสาลี
ัย (ภาคบรรยาย)
หน
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ให้พันธะไดซัลไฟด์เพื่อเกิดลักษณะกลูเตนลดลง เนื่องจากโครงสร้างแป้งถูกย่อยจากกระบวนการงอกก่อน
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาในล็
อคจาย สินคาประเภทช็
ผ่านการนึ่งและทํ
าแห้งเป็นเมล็ดข้าวฮาง การเปลี
่ยนแปลงทางเคมี
ในเมล็อคโกแลต
ดข้าวที: ่ผ่านการเพาะงอกนั้น
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยและนวัตเนืกรรม
เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการแช่
และกระบวนการงอก
่องจากองค์ประกอบหลักเป็นส่วนใหญ่ คือ
โดย พิชญณี ขตี้ารวณากรณ
แป้ง ไขมันและโปรตี
น เมืเพื
่อกทํษาเพิ
า่อปฏิ
ากั่อบนประเทศไทย
ออกซิ
จนจะได้
ารโครงสร้
าง ป-s-s- ที่คงตัวมากขึ้นซึ่งมีผลต่อ
แนวทางการศึ
อิยงทางการจั
ดจําเหน
ายน้ําพริสกเห็
ดนางฟาแปรรู
ขั่มบกชิรเคลื
4.0”
ยนบานโปางน้งการหุ
ํารอน ตํงาต้บลโป
ํารอน อําเภอโปง้งน้สองนี
ํารอน จั้จงะทํ
หวัดาจัให้
นทบุ
การพองตัวของเม็ของโรงเรี
ดแป้งในระหว่
ม ซึง่ น้กระบวนการทั
เกิรดี การงอกของเมล็ดข้าวที่
โดย
พศวั
ต
สุ
ข
สบาย
เกิดการงอกนั้นจะมีเอนไซม์ ทําหน้าที่ย่อยแป้งสารโพลีแซคคาโรด์ที่ไม่ใช่แป้ง และโปรตีน ซึ่งทําให้ได้โอลิ
แนวทางในการพัฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความตองการของผูบริโภค
ธันวาคม
โกแซคคาไซด์และกรดอะมิ
โนาย(สถาบั
นวิยจนวััยอาคารเฉลิ
และพั
ฒตํ2560
นามหาวิ
ยรามคําแหง, 2554) ซึ่งแต่เมื่อนําไป
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( ทยาลั
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
ของโรงเรี
ดมาบไผมพระเกี
าบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ผ่านกระบวนการนึ่งและทํ
แห้ง วิคล้เชียารมงคล
ยกระบวนการทําข้าวนึ่ง (Parboiling Process) ความเป็น
โดย จัากให้
รกฤษณ
กรอบแนวคิ
ดการสื
่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิกาสงการนึ
(eWOM)
ระเบียบของโมเลกุ
ลภายในเม็
ดสตาร์
ชถูกทําลายไปในระหว่
่ง เมืกับ่อผลประกอบการ
ลดอุณหภูมิลงทําให้โมเลกุลของ
ของธุ
ร
กิ
จ
ค
า
ปลี
ก
ประเภทบริ
ก
ารโรงแรมในประเทศไทย
สตาร์ชกลับมาเรียงตัวกันได้เร็วส่งผลให้เกิดความหนืดขึ้นอีกครั้ง เกิดพันธะไฮโดรเจนขึ้นระหว่างโมเลกุล
บัลลังก สันทัด
แอมิโลสทําให้ได้การปรั
เกิดลับกโดย
ษณะโครงสร้
างใหม่เป็นเจล ซึ่งมีผลทําให้ความหนืดของส่วนผสมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
เรียกว่า ความหนื
ท้ายจํา(น้
บริดษัทสุดXYZ
กัดําฝน ศีตะจิตต์, 2548) อาจโอกาสในเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
แอมิโลสกับลิพิดในสตาร์
วจะน้วงศอยกว่
โดยชวัข้ชารพล
จันทราในการผลิตข้าวนึ่งโดยทั่วไป (Parboiled rice) เนื่องจากใน
การปรั
บ
ปรุ
ง
กระบวนการเพื
ลดความผิ่ยดนแปลงหลายอย่
พลาดในการตรวจนัาบงทั
สิน้งคองค์
าประเภทผลิ
ตโคมไฟ สารออกฤทธิ์
ระหว่างการงอกของเมล็ดข้าวทําให้เกิด่อการเปลี
ประกอบทางเคมี
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ทางชีวภาพและกรดอะมิโนอีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของน้ําตาลรีดิวซ์ซิ่งและปริมาณน้ําตาลทั้งหมดข้าวเปลือก
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
งอก (สถาบันวิจพฤติ
ัยและพั
ฒนามหาวิ
ทยาลั
รามคําซแหง,
ลุ่มไฮโดรลิ
กรรมการซื
้อและการตั
ดสิยนใจของผู
ื้อที่มีตอ2554)
ผลิตภัณเอมไซม์
ฑจากตนกกกของธุ
รกิจชุมตชนิกถูกกระตุ้นให้ทํางาน
จะย่อยโมเลกุลสตาร์
ณฐานซึ่งมีแอมิโลสอยู่มาก่อน และทําให้เหลือแอมิโลสอิสระที่ไม่ได้เกิด
จังหวัดชจัทีน่บทบุริรเวณอสั
ี
เอี่ยวสานุ
รักษ ่จะเกิดการจัดเรียงตัวกันใหม่เกิดเป็นโครงร่างสามมิติน้อย
สารประกอบเชิงซ้อนกัโดย
บลิพชวนพบ
ิดน้อยลง
โอกาสที
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจัมดีแการเศรษฐกิ
มชน่จอํะต่
าเภอพระนครศรี
ยาบผลค่าเซตแบคของ
และเม็ดสตาร์ชเหลือแต่ส่วนที่เป็นผลึกทําให้
อมิโลสอิสจชุระที
ําลง สอดคล้อยุอธงกั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค่าตลดต่
าวกล้องในระหว่างการงอกของเมล็ดข้าว (กนกกาญน์ ปาน
ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลื
โดยอกมี
แสงจิ
ต ไตําแลงจากข้
สง
จันทร์, 2554) แสดงว่
ดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอมิโลสกับลิพิดในสตาร์ชข้าวงอก
สรรพสามิาโอกาสในการเกิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
จึงน้อยกว่าในการผลิตโดย
ข้าวนึ
วของโพลีเมอร์น้ําหนักโมเลกุลสูง
อุบ่งล กระบวนการงอกนอกจากจะการสลายตั
ไมพุม
อันทําให้เกิดสารชี
วภาพต่
างๆ แล้วยัง่มมีีผผลตลในการปรั
บปรุ้องสิคุนณคาภาพด้
การสื
่อสารทางการตลาดที
อความตองการซื
ในรานคานประสาทสั
าปลีก: กรณีศึกมษาผัสในการบริโภค เช่น
าน ซีพีเฟรชมาร
งเทพมหานคร
มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มรและกลิ
่นเพิ่มขึท้นในกรุ
(สถาบั
นวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554) แต่เมื่อเพิ่มถึง
โดย
อั
ญ
ชลี
เยาวราช
ปริมาณการทดแทนแป้งข้าวฮางงอกที่ระดับ 30% ของแป้ง กลับพบว่าโดจะเริ่มมีความแน่นแข็งมากขึ้น
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
ทั้งนี้อาจเป็นผลจากแต่
เมืน่อทรีเพิย่มแบบดั
ถึง 30%
โดจะเริ
่มแข็ง อาจเนื่องจากความยื
ดหยุ่นของกลูเต็นลดลงตาม
การทํานาอิ
้งเดิม ของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
ปริมาณที่หายไปของแป้
สาลี ร่วมกับปริมาณแป้งข้าวฮางงอกที่มากขึ้นจึงต้องการปริมาณน้ําดูดซับมาก
จังหวัดสุรินงทร
โดยตโสภิ
ตา ประพฤทธิ
ขึ้นซึ่งอาจไม่เพียงพอในสู
ร ตและอาจร่
วมกัพงษ
บอิทธิพลของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอมิโลสกับลิพิด
กลยุ
ท
ธ
ก
ารตลาดค
า
ปลี
ก
ของชุ
ม
ชนท
าน้ําสามเสน เขตดุ่งสติ(Parboiling
กรุงเทพมหานคร
ในสตาร์ชของแป้งข้าวฮางงอกเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการนึ
Process) แม้จะมีอิทธิพลไม่
โดย
ธั
น
ย
ชั
ย
ทร
เทียบเท่าแป้งข้าวนึ่ง (Parboiled rice) ก็ตาม

ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความนุ่ม ต้องคํานึงถึงการดูดซับน้ําที่เพิ่มขึ้นของข้าวฮางงอก และ
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอันเกิดจากกระบวนการเพาะงอก และระดับความรุนแรงของสภาวะ
กระบวนการนึ่ง (Parboiling Process) โดยเฉพาะขั้นการทําแห้ง มีผลต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ระหว่างแอมิโลสกับลิพิดในสตาร์ชของแป้งและการดูดซับน้ําในผลิตภัณฑ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ)

เอกสารอ้างอิง

PROCEEDINGS

รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
(ภาคบรรยาย)
หนา
กนกกาญจน์ ปานจันบทความวิ
ทร์. (2554).จัย ผลของกระบวการผลิ
ข้าทวเปลื
อกเริ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติตมหาวิ
ยาลัยราชภั
ฏกลุม่ม
ศรีงอกต่
อยุธยา ครัอ้งทีคุ่ 8ณสมบัติของข้าวนึ่ง
กล้องและผลิตภัณการลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ฑ์ข้าวพอง. วิทยานิพนธ์ สาขาวิ
บัณอคโกแลต
ฑิตวิทยาลั
บสินทคยาศาสตร์
าในล็อคจายกสิารอาหาร
นคาประเภทช็
: ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรณีศึกษา. บริษัท NN&KY จํากัด
“การพั
การพัฒนางานวิ
จัยและนวัตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
กรกฤต สารีพวง. (2551). การพัฒนากระบวนการผลิ
ต และคุณภาพด้านกายภาพ ด้านเคมีและสาร
แนวทางการศึ
องทางการจั
าหนสาขาเทคโนโลยี
ายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟกาารอาหาร
แปรรูป
ขั่มบอชง.เคลื
นประเทศไทย
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของข้
าเพื
วนึกษาเพิ
่ง่อกล้
วิท่อยานิ
พดจํนธ์
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.โดย พศวัต สุขสบาย
ชาติ ประชาชื่น. (2554). เคบัแนวทางในการพั
บ. คอลัมน์ รูฒ้ไปโม้
วสดออนไลน์
วัปนตามความต
ที่ 01 ธันอวาคม
พ.ศ.บริ2554
นาผลิดต.ข่
าแปรรู
งการของผู
โภค ปีที่ 21
วัภันณ
ทีา่ ฑ
19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม
2560
ณ
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ย
รติ
ฯ
(
(อาคาร
36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
หน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
อํ
า
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
นทบุรี
ฉบับที่ 7672. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จมหาวิ
ากทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakF4 TVRJMU
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
5BPT0=&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBeE1TMHhNaTB3TVE9PQ==
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
(15 กันยายน 2560). โดย บัลลังก สันทัด
งเสนทางการขนส
และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
นิรนาม. (2557) การทําแป้งการปรั
เคบับบ.ปรุ[ออนไลน์
] เข้าถึงงโดยใช
ได้จากTSPhttp://th.openrice.com
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
(16 ตุลาคม 2557).
วัชรพล วงศจันทร
น้ําฝน ศีตะจิตต์. (2548). การเกิ
ดโดย
รีโทรเกรดของข้
าวนึ่งที่มีปริมาณแอมิโลสสูงหุงสุกแช่เยือกแข็ง.
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิทยานยนต
ยาศาสตร์
ฑิตจํวิาทกัดยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กรณีกศารอาหาร
ึกษา : บริษบั
ัท ณ
XYZ
รังสรรค์ ไชยเชษฐ์. (2559). การศึกษาปั
ข้าวฮาง.วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
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สถิติทดสอบอิงโดย
พารามิ
test statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบเกี่ยวกับพารามิเตอร์
ดวงรัเตตอร์
น สวั(Parametric
สดิ์มงคล
ของประชากรโดยอาศัยการแจกแจงของค่าสถิติ ซึ่งการเลือกตัวสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ
ค่าพารามิเตอร์ของประชากรนั้นจะต้องพิจารณาถึงข้อตกลงเบื้องต้นในการทดสอบ 2 ประการคือ 1) ตัวอย่างที่
สุ่มมาต้องมีการแจกแจงปรกติและ2) ตัวอย่างที่สุ่มมามีความแปรปรวนเท่ากัน นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่เป็น
ข้อตกลงเฉพาะสําหรับตัวสถิติทดสอบแต่ละตัว ซึ่งในการวิจัยเชิงสถิติมักจะพบข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบเบ้ หรือ
โด่งมากกว่าข้อมูลที่มีการแจกแจงปรกติซึ่งความเบ้และความโด่งนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการสูญเสียกําลังการ
ทดสอบ (power of a test) จึงทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์อาจให้ผลที่ไม่
เหมาะสมด้วยเหตุผลนี้นักวิจัยจึงใช้สถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ (Non-parametric test statistics) แทน
เนื่องจากสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์เป็นการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์และไม่สนใจถึงข้อตกลง
เบื้องต้นทั้งสองประการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การแจกแจงปรกติ
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาต่อจากข้อเสนอแนะในงานวิจัยของSenger, O. and Celik, A. K. 2013 [4] ที่มุ่งเน้น
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บริษัท NN&KY จํ(าσกัด1 : σ 2 ) เป็น 2, 3, 4, 5 และ 6 จําลองข้อมูลจากรูป
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ฟังก์ชันกําลังของ Fleishman และกําหนดให้
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คือ เบ้ขวา สมมาตร และเบ้ซ้าย ซึ่งมีค่าสัเพื
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ธิ์ความเบ้
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ระดับนัยสําคัญ 0.05 ศึกษาโดยใช้
การจํโดยาลองแบบ
(Monte Carlo simulation) และกําหนดขนาดตัวอย่างเป็น
พศวัต สุขสบาย
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Fleishman โดยการสร้างเลขสุ่มที่ใช้เทคนิคในการจําลองข้อมูลด้วยวิธี Monte Carlo เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
วิธีการของ Fleishman โดยที่จของธุ
ะประเมิ
ธีการภายใต้เงื่อนไขของความแตกต่างของความเบ้
รกิจคานปลีความสามารถของวิ
กประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
ความโด่ง และขนาดของข้อมูล ผลการศึโดยกษาพบว่
่มตัวอย่างและระดับของความเบ้และความโด่งใน
บัลลังก สัานขนาดของกลุ
ทัด
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ VRPTW
ใช กรณีศึกษา และความโด่ง
การสร้างข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงปรกติมีผลกระทบต่อกําลังการทดสอบ
คือเมืมาประยุ
่อระดักบตของความเบ้
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
เพิ่มขึ้น กําลังการทดสอบจะเพิ่มขึ้น และถ้าขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น กําลังการทดสอบจะเพิ่มขึ้นด้วย
โดย วัชรพล วงศจันทร
ได้ศึกษาแบบจําลองมอนติ
าร์โลสําหรับ่อการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
ร์นอฟ สําตหรั
บตัวอย่าง 2
การปรับปรุคงกระบวนการเพื
ลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคยาประเภทผลิ
โคมไฟ
กลุ่มที่เป็นอิสระกัน ภายใต้เงื่อนไขของความแปรปรวนไม่
เท่าจํกัานกัดโดยศึกษาถึงผลกระทบของความเบ้ที่มีต่อความ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ
โดย ถิรนั่ น1ท (Type
ทิวาราตรีIวิทerror)
ย
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และกําลังการทดสอบ (Power of the test)
พฤติก่แรรมการซื
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ตัวอย่างขนาดใหญ่กําลังการทดสอบจะตรงข้
ามกั
จังหวัดพระนครศรี
อยุธนยาโดยที่ตัวอย่างขนาดเล็ก ถ้าใช้ตัวอย่างแรกน้อยกว่าตัวอย่างที่
โดย แสงจิ
ตตาไต
แสง
สองจะให้กําลังการทดสอบมากกว่ากรณี
ตัวอย่
งแรกมากกว่
าตัวอย่างที่สองในทุกกรณีของความเบ้ สําหรับ
สรรพสามิ
ต
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ก
บ
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ตัวอย่างขนาดใหญ่ถ้าใช้ตัวอย่างแรกมากกว่าตัวอย่างที่สองจะให้กําลังการทดสอบที่มากกว่ากรณีของตัวอย่างแรก
อุบล ไมพุม
น้อยกว่าตัวอย่างที่สอง ซึ่งไม่เป็นจริงทุโดย
กกรณี
เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ลดลงค่ากําลังการทดสอบจะลดลงด้วย
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
และถ้าอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ
ขึ้น งค่เทพมหานคร
ากําลังการทดสอบก็จะเพิ่มขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะให้มุ่งเน้น
ราน ซีพีเฟรชมารท ่มในกรุ
ศึก ษาที่ ค่ า ความเบ้เท่า กับ 1.75 ความโด่
ค่าเยาวราช
เท่า กับ 3.75 และแนะนําให้เพิ่มอัต ราส่วนของส่วนเบี่ย งเบน
โดย อังญมีชลี
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
มาตรฐานให้มีค่าเพิ่มขึ้น
านาอินทรียแบบดั้งเดิตมิทของกลุ
มเกษตรกรรมธรรมชาติ ตํยาร์บลทมอ
อําเภอปราสาท
ได้เปรียบเทียบกําลัการทํ
งการทดสอบของสถิ
ดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
นอฟ และสถิ
ตทดสอบวอลด์
จังหวัดสุรินทร
วูฟโฟวิทซ์ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็โดยนอิโสภิ
สระกั
น ศึกษาในกรณีตัวอย่างขนาดใหญ่โดยกําหนดให้อัตราส่วนของ
ตตา ประพฤทธิพงษ
่1ี กําหนดให้สัมประสิทธิ์ความ
ความแปรปรวนของตัวอย่างกลุกลยุ
่มทีท่ 1ธกและกลุ
มีค่ามเท่
ากัาน้บําสามเสน
2 ในสถานการณ์
ารตลาดค่มาทีปลี่ 2กของชุ
ชนท
เขตดุสติ กรุงทเทพมหานคร
โด่งคงที่เท่ากับ 0 สัมประสิทธิ์ความเบ้โดย
มีค่าธัลดลงจาก
นย ชัยทร 0.75 ไปถึง 0 สถานการณ์ที่ 2 กําหนดให้สัมประสิทธิ์ความ
ด้พดจับว่
า รกํี าลังการทดสอบของสถิติ
เบ้คงที่เท่ากับ 0 สัมประสิทธิ์คการวิ
วามโด่
งมีคท่าางการเงิ
ลดลงจาก
3.75 ไปถึ
ง − 1 ผลที
เคราะห
นของการลงทุ
นทําสวนสละ
ในจัง่ไหวั
นทบุ
ทดสอบทั้งสองจะมีค่าเพิ่มขึ้นในกรณีโดย
ที่กําดวงรั
หนดให้
สัมสดิประสิ
ตน สวั
์มงคล ทธิ์ความเบ้คงที่ สัมประสิทธิ์ความโด่งลดลง ในทาง
กลับกันกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้งสองจะมีค่าลดลงในกรณีที่กําหนดให้สัมประสิทธิ์ความโด่งคงที่
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเบ้ ล ดลง ในการเปรี ย บเที ย บกํ า ลั ง การทดสอบของสถิ ติ ท ดสอบทั้ ง สองนั้ น พบว่ า กรณี ที่
กําหนดให้ความโด่งคงที่สถิติทดสอบโคลโมโกรอฟจะให้กําลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบวอลด์ วูฟโฟวิทซ์
ยกเว้นในบางค่าของขนาดตัวอย่างที่มีค่าเท่ากับ 25 และ 50 ส่วนกรณีที่กําหนดให้ความเบ้คงที่สถิติทดสอบโคล
โมโกรอฟยังให้กําลังการทดสอบที่สูงกว่าสถิติทดสอบวอลด์ วูฟโฟวิทซ์ ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 ซึ่ง
สรุปได้ว่าสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟจะถูกนํามาใช้มากกว่าสถิตทดสอบวอลด์ วูฟโฟวิทซ์
ได้ศึกษาความแกร่งและอํานาจการทดสอบของสถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์และสถิติทดสอบไม่อิง
พารามิเตอร์ ที่ใช้สําหรับทดสอบความแตกต่างของค่ากลางชองประชากรสองกลุ่มสําหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5
ระดับ โดยใช้สถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์คือ Z test และ t test ส่วนสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ใช้ Mann
568
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สารบัญ (ตอ)

Whitney U test van der Waerden testPROCEEDINGS
Kolmogorov-Smirnov test และ Modified U test จําลองข้อมูล
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ขวาและโด่งสูงกว่าปกติ กําหนดขนาดตัวอย่างเป็น 3 แบบคือ ขนาดเล็ก (10,10) และ (15,25) ขนาดปานกลาง
(30,30) และขนาดใหญ่
(100,50) และ (100,100)กํ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
บสินคาาหนดอั
ในล็อคจตาราส่
ย สินวคนของความแปรปรวน
าประเภทช็อคโกแลต : เท่ากับ 1:1 และ 1:2
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อํานาจการทดสอบ เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลที่ได้พบว่าในกรณีการแจกแจงปรกติ ตัวอย่าง
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างขนาดเล็ก สถิติทดสอบที่
ต สุขสบาย
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ป ตามความต
องการของผูบริโภค
เหมาะสมคือ t testแนวทางในการพั
และ Mannฒนาผลิ
Whitney
Uธันวาคม
test
่มตัวอย่างขนาดกลางและขนาดใหญ่
คือ van der
2560กลุ
ณหน
หอประชุ
มสิริรําไพพรรณ
อาคารเฉลิ
มพระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื
อ
่
การจั
ด
จํ
า
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
า
บลมาบไพ
เภอขลุ
ง
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
Waerden test และในกรณีการแจกแจงเบ้
ขวาและโด่
าปกติ
ตัวอย่างขนาดเล็ก สถิติทดสอบที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี จังงสู
หวังดกว่
จันทบุ
รี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
คือ t test ตัวอย่างขนาดกลางคื
อ Z่อสารแบบปากต
test และตัอวปากอิ
อย่างขนาดใหญ่
คือ vanกับder
Waerden test ในกรณีตัวอย่าง
กรอบแนวคิดการสื
เล็กทรอนิกส (eWOM)
ผลประกอบการ
ขนาดใหญ่และความแปรปรวนไม่
ท่ากัน สถิ
ติทดสอบดังกล่าวไม่สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1
ของธุรกิจคาปลีกเประเภทบริ
การโรงแรมในประเทศไทย
โดย บัลลังก สันทัด
ได้

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
วัตถุประสงค์ของการวิจโดยัย วัชรพล วงศจันทร
เพื่อเปรียการปรั
บเทียบบกํ
ลังการทดสอบของสถิ
ิทดสอบโคลโมโกรอฟ
สเมียร์นอฟ
เมื่อกําหนดให้อัตราส่วน
ปรุงากระบวนการเพื
่อลดความผิดตพลาดในการตรวจนั
บสินคาประเภทผลิ
ตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้น
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัยจังหวัดจันทบุรี
โดย าชวนพบ
1. สร้ า งแบบจํ
ลองข้เอีอ ่ยมูวสานุ
ล ให้รตักษั ว แปรสุ่ ม X มี ก ารแจกแจงปรกติ ม าตรฐาน โดยใช้ สู ต ร
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
จชุมชน่แอํตกต่
าเภอพระนครศรี
Y =+
a [(dX + c ) X + b ] X เพื่อสร้างข้อมูหลารจัให้ดมการเศรษฐกิ
ีการแจกแจงที
างกันในฟัองยุก์ธยาชันกําลังของ Fleishman
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยกําหนดให้มีความโด่งเท่โดย
ากัแสงจิ
บ 3.75
ความเบ้
ตต ไต
แสง เท่ากับ 1.75 0.00 และ − 0.25 โดยที่ a, b, cและ dเป็นค่า
สัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวกัสรรพสามิ
บความแตกต่
นของค่
าความเบ้ ดังนี้
ตใหมกาับงกั
การบริ
โภคของคนไทย
ล ไมพdและค่
ุม
, b,อุบcและ
าความเบ้
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์aโดย
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ค่ในร
านคาปลีก: กรณีศึกษา
าความเบ้
ค่าสัมประสิ
ท
ธิ
์
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
− 0.25
0.00
โดย อัญชลี เยาวราช1.75
− 0.3994966745
a เคราะหทางเศรษฐศาสตร
การวิ
ของการทํานาอินทรียด0.0000000000
วยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ 0.0273411959
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท0.7503153411
b
0.9296605248
0.7480208079
จังหวัดสุรินทร
− 0.0273411959
c
0.3994966745
0.0000000000
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
− 0.0364669928
d
0.0778727161
0.0769928241
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดย ธันย ชัยทร

ความโด่งการวิ
หมายถึ
บความสู
งโด่งของการแจกแจงข้
ซึ่งรเปลี
เคราะหงทระดั
างการเงิ
นของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจังหวัอดมูจันลทบุ
ี ่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของข้อมูล
สามารถคํานวณสัมประสิทธิโดย
์ของความโด่
ดวงรัตน สวังสของข้
ดิ์มงคลอมูลได้ดังสูตร
4
μ
∑ f (x − x )
α 4 = 44 เมื่อ μ4 คือโมเมนต์ที่ 4 รอบค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ
σ
N
ในการพิจารณาค่าความโด่งจะพิจารณาจากค่า α 4 ดังนี้
ถ้า α 4 = 3 แสดงว่าเส้นโค้งของข้อมูลชุดนี้มีความโด่งปกติ
ถ้า α 4 > 3 แสดงว่าเส้นโค้งของข้อมูลชุดนี้มีความโด่งมากกว่าปกติ
ถ้า α 4 < 3 แสดงว่าเส้นโค้งของข้อมูลชุดนี้มีความโด่งน้อยกว่าปกติ
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ความโด่งเท่ากับ 3.75 ซึ่งเป็นความโด่งที่มากกว่าปกติ
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สารบัญ (ตอ)

ความเบ้ หมายถึ ง ระดั บ ความเอนเอี ย งหรื
อ ความไม่ ส มมาตรของข้ อ มู ล สามารถคํ า นวณค่ า
PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
สัมประสิทธิ์ความเบ้ได้จากสูตร
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 3
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
หนา
μ
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอ∑
ยุธยา
f (ครัx้งที−่ 8x )
α 3 = 33 เมื่อ μ3 คือโมเมนต์ที่ 3รอบค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ
σ
N อคโกแลต :
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
α
ในการพิจารณาค่าความเบ้“การพั
จการพั
ะพิจารณาจากค่
า จ3 ัยดัและนวั
งนี้
ฒนางานวิ
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
แสดงว่าการแจกแจงของข้
อ
มู
ล
ชุ
ด
นี
ส
้
มมาตร
ถ้า α 3 = 0 แนวทางการศึ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
เพืกษาเพิ
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
านโปงน้ํารอน ตําบลโป
แสดงว่ยานบการแจกแจงของข้
อมูงลน้ชุํารดอนีน้เบ้อําขเภอโป
วา งน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ถ้า α 3 > 0 ของโรงเรี
โดย พศวัต สุขสบาย
แสดงว่าการแจกแจงของข้
อมูลชุาดแปรรู
นี้เบ้ซ้าย
ถ้า α3 < 0 แนวทางในการพั
ฒนาผลิตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
ธันวาคม 2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
มสิริรําไพพรรณ
มพระเกี
ย(เบ้
รติฯ ข
( วา),
(อาคาร
− 1.25
ในการศึกษาครั้งเพื
นี้จ่อะพิ
3ยนวัค่าอาคารเฉลิ
อ 1.75
0.00ง จั(สมมาตร)
การจัจดารณาความเบ้
จําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ดคืมาบไผ
ตําบลมาบไพ
อํา36)เภอขลุ
งหวัดจันทบุรและ
ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
(เบ้ซ้าย)
กรอบแนวคิ
่อสารแบบปากตอ(ปากอิ
(eWOM)
ผลประกอบการ
σ1 : เσล็ก2ทรอนิ
) เป็กนส 2,
3, 4, กั5บและ
6 ตามลําดับ
2. กําหนดอัตราส่วนของส่
วนเบีดการสื
่ยงเบนมาตรฐาน
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
n2 บัทีล่ใลัช้งใกนการศึ
3. ขนาดตัวอย่าง n1 และ โดย
สันทัด กษาคือ
บปรุ20,
งเสน25,
ทางการขนส
n1 มีค่า 5, การปรั
10, 15,
50, 75,งโดยใช
100 TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
บริษัท XYZ จํากัด
n2 มีค่า 5, 10, 15,โดย20,วัช25,
รพล 50,
วงศจ75,
ันทร100
บปรุงกระบวนการเพื
ลดความผิดพลาดในการตรวจนั
โดยจัดเป็นคู่ลําดัการปรั
บตามขนาดตั
วอย่างเล็ก่อและขนาดตั
วอย่างใหญ่ดังบนีสิ้ นคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
ขนาดตัวอย่างเล็ก (5,5), (5,10), (5,15), (5,20), (10,10), (10,15), (10,20), (15,15), (15,20),
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
(20,20)
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
ขนาดตัวอย่างใหญ่ จัง(25,25),(25,50),(25,75),(25,100),
(50,50), (50,75), (50,100), (75,75),
หวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ
(75,100), (100,100)
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
นําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
ชน อํสามารถตั
าเภอพระนครศรี
4. สมมุติฐานการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
ยร์จนชุมอฟ
้งสมมุอตยุิฐธยาานได้ทั้งแบบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทางเดียว(one-tailed test) และแบบสองทาง(two-tailed
test) แต่ในการศึกษาครั้งนี้สนใจตั้งสมมุติฐานแบบ
โดย แสงจิตต ไตแสง
สองทาง ดังนี้
สรรพสามิตใหมกับการบริโภคของคนไทย
H0 : F ( x ) = G ( y )โดย อุบล ไมพุม
่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา
H1 : F ( x ) ≠การสื
G (่อyสารทางการตลาดที
)
าน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
เมื่ อ F ( x ) และ รG
( y ) แทนฟั ง ก์ ชั น การแจกแจงของตั ว อย่ า งกลุ่ ม x และ y ที่ เ ป็ น อิ ส ระกั น
โดย อัญชลี เยาวราช
ตามลําดับ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
5. กําหนดระดับนัยสํการทํ
าคัญานาอิ
0.05นทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จั
ง
หวั
ด
สุ
6. สถิติทดสอบโคลโมโกรอฟรินทร
ตตา ประพฤทธิพงษ
=
D Max | Sn1 ( x )โดย− Sโสภิ
n2 (าyปลี) |กของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
กลยุทธการตลาดค
เป็นธัฟันยงก์ชัชยันทรการแจกแจงความถี่สะสมของตัวอย่างสุ่ม
เมื่อ Sn1 ( x ) = nK โดย
1
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
Kเป็นคะแนนซึ่งมีค่าโดย
น้อดวงรั
ยกว่ตานหรืสวัอสเท่ดิา์มกังคล
บx
Sn2 ( y ) = nK เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความถี่สะสมของตัวอย่างสุ่ม
2

Kเป็นคะแนนซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ y
7. การตัดสินใจจะแยกพิจารณาตามขนาดตัวอย่างดังนี้
7.1 ตัวอย่างขนาดเล็ก ( n1 และ n2 มีค่าน้อยกว่า 25) จะตัดสินใจปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0 )
เมื่อพบว่าค่า D ≥ Dtable โดยเปิดค่าวิกฤต D จากตารางโคลโมโกรอฟสําหรับตัวอย่างขนาดเล็ก
7.2 ตัวอย่างขนาดใหญ่ ( n1 และ n2 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 25) จะตัดสินใจปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (H0 ) เมื่อพบว่าค่า D ≥ Dtable โดยเปิดค่าวิกฤต D จากตารางโคลโมโกรอฟสําหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ [7]
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8. จําลองข้อมูลให้มีสถานการณ์ตPROCEEDINGS
ามที่กําหนดข้างต้นโดยวิธีการจําลองมอนติคาร์โลใช้โปรแกรม R
รายงานสืบเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
ทําซ้ํา 30,000 บทความวิ
ครั้ง
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
จัย (ภาคบรรยาย)
หนา
และงานประชุมวิชาการระดั
ทยาลัวยนํราชภั
9. เมื่อสร้างข้อมูลตามสถานการณ์
ดบังชาติ
กล่มหาวิ
าวแล้
าข้ฏอกลุมูมศรีลทีอยุ่ไธยาด้แครัต่้งทีล่ 8ะชุดมาทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
อคจยายบเที
สินคยาบกั
ประเภทช็
ทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
ยร์นอฟ และนําค่า p-valueบสิทีนค่ได้าในล็
มาเปรี
บระดัอบคโกแลต
นัยสําคั:ญ 0.05 ดังนี้
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
บริ
ษ
ท
ั
NN&KY
จํ
า
กั
ด
ถ้าค่า p-value“การพั
มีการพั
ค่าน้อยกว่
าหรือเท่ากัจบัยระดั
บนัยสําตคัญกรรม
0.05 จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก
ฒนางานวิ
และนวั
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
ถ้าค่า p-value
มีคก่าษาเพิ
มากกว่
าระดับนัยดสํจําาหน
คัญายน้0.05
จะยอมรั
บสมมุติฐานหลัก
แนวทางการศึเพื
่มบชเคลื
องทางการจั
ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
10. คํ า นวณหาค่
า กํยนบ
า ลัางนโป
การทดสอบ
โดยการนั
า นวนครั
ของโรงเรี
งน้ํารอน ตําบลโป
งน้ํารอน บอําจํเภอโป
งน้ํารอ้ งนของการปฏิ
จังหวัดจันทบุรเี สธสมมุ ติ ฐ านหลั ก เมื่ อ
สมมุติฐานหลักเป็นเท็จหารด้วยจํ
นวนครั
าซ้ําทั้งหมด 30,000 ครั้ง
โดยาพศวั
ต สุข้งของการทํ
สบาย
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
เ
ห็
ด
นางฟ
าแปรรู
องการของผูบริโภค
วั
น
ที
่
19
20
ธันวาคม
2560ป ตามความต
11. การสรุปผลจะเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิ
ติทดสอบโคลโมโกรอฟในแต่
ละสถานการณ์
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
(พิจารณาจากขนาดตัวอย่าง ความโด่
ง ความเบ้
เมืฏ่อรํามีไพพรรณี
การเปลี
ตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้มี
มหาวิทยาลัย)ราชภั
จังหวั่ยดนแปลงอั
จันทบุรี
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
ค่าเพิ่มขึ้น เพื่อดูว่าเมื่ออักรอบแนวคิ
ตราส่วนของส่
นเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่ากเพิส ่ม(eWOM)
ขึ้นแล้วกัจะทํ
าให้กําลังการทดสอบของสถิติ
ดการสื่อวสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิ
บผลประกอบการ
ทดสอบโคลโมโกรอฟมีคของธุ
่าเพิร่มกิขีจ้นคาด้ปลีวยกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย

โดย บัลลังก สันทัด
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
ผลการวิจัย
บริษัท XYZ จํากัด
การศึกษากําลังการทดสอบของสถิ
โดย วัชรพล วงศจันตทริทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม เมื่อ
การปรั
บ
ปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิ
บสิ่มนทีคา่ ประเภทผลิ
กําหนดอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตั
วอย่ดาพลาดในการตรวจนั
งกลุ่มที่ 1 และกลุ
2 ให้มีค่าตเพิโคมไฟ
่มขึ้น (2, 3, 4, 5 และ
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
6) ได้ผลดังนี้
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
ตารางที่ 2 กําลังการทดสอบของสถิ
ดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
าหรันบกกของธุ
ตัวอย่รากิงจชุ2มชน
กลุ่ม เมื่อกําหนดความ
พฤติกรรมการซืต้อิทและการตั
ดสินใจของผูซื้อที่มีตอยผลิร์ตนภัอฟ
ณฑจสํากต
โด่งเท่ากับ 3.75
และความเบ้
ม
ค
ี
า
่
เท่
า
กั
บ
1.75
จังหวัดจันทบุรี
โดย ชวนพบ เอีกํ่ยาวสานุ
รักษ
ลังการทดสอบของสถิ
ติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิ
จ
ชุ
สําหรับมตัชนวอย่อําาเภอพระนครศรี
ง 2 กลุ่ม อยุธยา
n1
n2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
σ1 :โดย
σ 2แสงจิ
= 2ตต ไตแสง
σ1 : σ 2 = 3
σ1 : σ 2 = 4
σ1 : σ 2 = 5
σ1 : σ 2 = 6
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
5
0.0143
0.0378
0.0788
0.1260
0.1805
โดย อุบล ไมพุม 0.1379
10
0.0483
0.2549
0.3767
0.4729
5
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
อ
งการซื
อ
้
สิ
น
ค
า
ในร
า
นค
า
ปลี
ก
:
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
15
0.0624
0.1702
0.3027
0.4270
0.5259
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
20
0.1092
0.3791
0.5032
0.6009
โดย อัญชลี เยาวราช 0.2349
10 การวิเคราะห
0.0576
0.6656
ทางเศรษฐศาสตร0.2164
ของการทํานาอินทรียดว0.4068
ยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ0.5655
การทํ
า
นาอิ
น
ทรี
ย
แ

บบดั
ง
้
เดิ
ม
ของกลุ
ม

เกษตรกรรมธรรมชาติ
ตํ
า
บลทมอ
อํ
า
เภอปราสาท
10
15
0.1254
0.3477
0.5820
0.7424
0.8443
จังหวัดสุรินทร
20
0.1466
0.4446
0.6830
0.8144
0.8755
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
15 กลยุทธ0.1477
0.4830
0.7600
0.8893
0.9002
การตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
15
20
0.1548
0.6465
0.8769
0.8991
0.9619
โดย ธันย ชัยทร

20

25

50
75
100

20
25
50
75
100
50
75
100
75
100
100

0.2300
0.6873
การวิเคราะห
ทางการเงินของการลงทุ
นทําสวนสละ ในจั0.9107
งหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล
0.2967
0.8024
0.9679
0.4243
0.4685
0.5331
0.6145
0.7331
0.7638
0.8341
0.8873
0.9273

0.9051
0.9292
0.9510
0.9908
0.9977
0.9980
0.9998
1.0000
1.0000

0.9917
0.9937
0.9966
0.9987
0.9997
0.9999
1.0000
1.0000
1.0000

571

0.9349
0.9799
0.9944
0.9969
0.9979
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

0.9795
0.9961
0.9991
0.9996
0.9998
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
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PROCEEDINGS

จากตารางที่ 2 กําลังการทดสอบของสถิ
ิทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
ยร์นอฟ
สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม
รายงานสืบเนืต
่องจาก
งจากการประชุ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิ
จ
ย
ั
(ภาคบรรยาย)
ในกรณีตัวอย่างขนาดเล็กและตัวอย่างขนาดใหญ่
เมืม่อวิอัชาการระดั
ตราส่บวชาตินของส่
วนเบี
่มที่ 1 ต่อกลุ่ม หนา
และงานประชุ
มหาวิทยาลั
ยราชภั่ยฏงเบนมาตรฐานของกลุ
กลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
ที่ 2 มีค่าเป็น 2, 3, 4, 5 และ 6 การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิ
ซึ่งกําหนดความโด่งเท่ากับบ3.75
และความเบ้
ีค่าเท่ากัอบคโกแลต
1.75 : พบว่าเมื่อ
สินคาในล็
อคจาย สินคามประเภทช็
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
เพิ่มบริขึษ้นัทจะทํ
าให้จํกาํากัลัดงการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์
กรณีคศึก่าษา
NN&KY
“การพั
การพั
ฒ
นางานวิจัยและนวัตกรรม
โดย
พิ
ช
ญ
ณ
ี
ตี
รณากรณ อยกว่าตัวอย่างขนาดใหญ่
นอฟมีค่าเพิ่มขึ้นและพบว่าตัวอย่างขนาดเล็กให้กําลังการทดสอบน้
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
่อขั่มบชเคลื
่อนประเทศไทย
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 3 กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
โดย พศวัต สุขสบาย ยร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม เมื่อกําหนดความ
โด่งเท่ากับ 3.75 และความเบ้
มีค่าเท่ากัฒบนาผลิ
0.00
แนวทางในการพั
ตวัภันณที่ ฑ19เห็-ด20นางฟ
าแปรรู
ธันวาคม
2560ป ตามความตองการของผูบริโภค
หอประชุ
ม
สิ
ร
ร
ิ
า
ํ
ไพพรรณ
อาคารเฉลิ
ม
พระเกี
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจักํดาจํลัาณหน
า
ย
ของโรงเรี
ย
นวั
ด
มาบไผ
ตํ
าบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวั
ทบุรี
งการทดสอบของสถิ
ติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
ยร์ดนจันอฟ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดย
จั
ก
รกฤษณ
วิ
เ
ชี
ย
รมงคล
สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม
n1
n2
กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ
σ1 : σ 2 =ของธุ
2 รกิจคาปลี
σ1กประเภทบริ
: σ 2 = 3การโรงแรมในประเทศไทย
σ1 : σ 2 = 4
σ1 : σ 2 = 5
σ1 : σ 2 = 6
ลังก สันทัด
5
0.0117 โดย บัล0.0172
0.0201
0.0251
0.0279
การปรั
บ
ปรุ
ง
เส
น
ทางการขนส
ง
โดยใช
TSP
และ
VRPTW
มาประยุ
ก
ต
ใ
ช
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
10
0.0691
0.0927
0.1195
0.1445
0.1669
บริษัท XYZ จํากัด
5
15
0.0690 โดย วัช0.1164
0.1476
0.1663
0.1967
รพล วงศจันทร
20
0.1075การปรับปรุงกระบวนการเพื
0.1648 ่อลดความผิด0.1925
พลาดในการตรวจนับสิน0.2086
คาประเภทผลิตโคมไฟ 0.2357
ยานยนต
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
:
บริ
ษ
ท
ั
XYZ
จํ
า
กั
ด
10
0.0263
0.0534
0.0779
0.1042
0.1232
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
10
15
0.1165พฤติกรรมการซื้อ0.2140
0.2798
0.3261
0.3690
และการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
20
0.0906จังหวัดจันทบุรี 0.1807
0.2596
0.2900
0.3805
เอี่ยวสานุรักษ 0.2641
15
0.0716 โดย ชวนพบ
0.1638
0.2992
0.4250
15
การศึ
ก
ษาบทบาทผู
น

า
ํ
ในการบริ
ห
ารจั
ด
การเศรษฐกิ
จ
ชุ
ม
ชน
อํ
า
เภอพระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
20
0.1413
0.3061
0.4338
0.5208
0.5947
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20
20
0.1143 โดย แสงจิ
0.2908
0.4664
0.5227
0.6218
ตต ไตแสง
25
0.1504สรรพสามิตใหมก0.3952
0.7021
0.7898
ับการบริโภคของคนไทย0.5824
50
0.2559 โดย อุบ0.6203
0.8166
0.8902
0.9348
ล ไมพุม
25
องการซื้อสินคา ในรานค0.9399
าปลีก: กรณีศึกษา 0.9656
75
0.3053การสื่อสารทางการตลาดที
0.7041 ่มีผลตอความต0.8804
ท ในกรุงเทพมหานคร 0.9309
100
0.3781ราน ซีพีเฟรชมาร0.7924
0.9656
0.9836
โดย อัญชลี เยาวราช
50
0.3811การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
0.8670 ของการทํ0.9780
0.9948
0.9984
านาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนเดี่ยวและ
50
75
0.5322การทํานาอินทรีย0.9561
0.9965
0.9991อําเภอปราสาท 0.9999
แบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตําบลทมอ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
100
0.5697
0.9714
0.9982
0.9998
0.9999
โดย
โสภิ
ต
ตา
ประพฤทธิ
พ
งษ
75
0.6344
0.9915
0.9999
1.0000
1.0000
75
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
100
0.7491 โดย ธัน0.9979
1.0000
1.0000
1.0000
ย ชัยทร

100

100

0.7934

0.9993

1.0000

1.0000

การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล

1.0000

จากตารางที่ 3 กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ในกรณีตัวอย่างขนาดเล็กและตัวอย่างขนาดใหญ่ เมื่ออัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่ม
ที่ 2 เป็น 2, 3, 4, 5 และ 6 โดยกําหนดความโด่งเท่ากับ 3.75 และความเบ้มีค่าเท่ากับ 0.00 พบว่าเมื่อ
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้นจะทําให้กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์
นอฟจะมีค่าเพิ่มขึ้น และพบว่าตัวอย่างขนาดเล็กให้กําลังการทดสอบที่น้อยกว่าตัวอย่างขนาดใหญ่
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วิชาการระดั
บชาติวครัิจ้งัยทีร�่ ำ11
ไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชการประชุ
าการระดับมชาติ
วจิ ัยรําไพพรรณี
และงานประชุ
มวิชบาการระดั
ชาติยราชภั
มหาวิฏทกลุยาลั
กลุ้ง่มทีศรี
ยา ครัธั้งนทีวาคม
่ 8 19-20
และงานประชุ
มวิชาการระดั
ชาติมหาวิทบยาลั
มศรียอราชภั
ยุธยาฎครั
่ 8 อยุธ19-20
2560 ธัน7วาคม 2560

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

สารบัญ (ตอ)
ตารางที่ 4 กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
PROCEEDINGS ยร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม เมื่อกําหนด
ความโด่งเท่ากับ 3.75รายงานสื
และความเบ้
มีค่ามเท่
ากับ บ−ชาติ0.25
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
การประชุ
วิชาการระดั
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป
บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)
าลังการทดสอบของสถิ
ิทอดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
ยร์นอฟ หนา
และงานประชุมวิกํ
ชาการระดั
บชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุต
มศรี
ยุธยา ครั้งที่ 8
สําอหรั
ง 2 กลุอ่มคโกแลต :
n1
n2
การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็
คจบ
ายตัสิวนอย่
คาาประเภทช็
σ1ศึก:ษา
σ 2บริ=ษัท2 NN&KYσจํ1ากั:ดσ 2 = 3
σ1 : σ 2 = 4
σ1 : σ 2 = 5
σ1 : σ 2 = 6
กรณี
“การพั
การพัฒนางานวิจัยและนวั
ตกรรม
โดย พิชญณี ตีรณากรณ
5
0.0108
0.0178
0.0218
0.0278
0.0300
แนวทางการศึเพื
กษาเพิ
่มบชเคลื
องทางการจั
ดจําหนายน้ําพริกเห็4.0”
ดนางฟาแปรรูป
อ
่
ขั
อ
่
นประเทศไทย
10
0.0536
0.1781
ของโรงเรี
ยนบานโปงน้ํารอน ตํ0.0937
าบลโปงน้ํารอน อําเภอโป0.1337
งน้ํารอน จังหวัดจันทบุ0.1588
รี
5
โดย พศวัต สุขสบาย 0.1161
15
0.0673
0.1577
0.1847
0.2054
แนวทางในการพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
เ
ห็
ด
นางฟ
า
แปรรู
ป
ตามความต
อ
งการของผู
บ

ริ
โ
ภค
วั
น
ที
่
19
20
ธั
น
วาคม
2560
20
0.1081
0.1589
0.2031
0.2252
0.2432
มสิริรําไพพรรณ
ยรติฯ (อาคาร
( อํา36)
เพื่อการจัดจําณหนหอประชุ
าย ของโรงเรี
ยนวัอาคารเฉลิ
ดมาบไผมพระเกี
ตําบลมาบไพ
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุ0.0786
รี
10
0.0268
0.0499
0.1082
0.1263
โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล
10
15
0.1198
0.2129
0.3603
0.4006
กรอบแนวคิ
ดการสื่อสารแบบปากต
อปากอิเล็กทรอนิกส0.2935
(eWOM) กับผลประกอบการ
ของธุร0.0884
กิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย
20
0.1809
0.2614
0.3305
0.3844
โดย
บั
ล
ลั
ง
ก
สั
น
ทั
ด
15
0.0689
0.1580
0.2615
0.3481
0.4044
การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยุกตใช กรณีศึกษา
15
20
0.3107
0.4743
0.5887
0.6693
บริษัท0.1398
XYZ จํากัด
20
20
0.1137
0.2864
0.4636
0.6021
0.6866
โดย วัชรพล วงศจันทร
การปรั0.1510
บปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิ
บสินคาประเภทผลิ0.7822
ตโคมไฟ
25
0.4087ดพลาดในการตรวจนั
0.6415
0.8688
ยานยนต กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด
50
0.2527
0.6311
0.8511
0.9417
0.9718
โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย
25
75
0.9892
พฤติก0.2999
รรมการซื้อและการตัดสิ0.7111
นใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภั0.9131
ณฑจากตนกกของธุรกิจ0.9707
ชุมชน
จันทบุรี
100 จังหวัด0.3801
0.8002
0.9494
0.9861
0.9958
โดย
ชวนพบ
เอี
ย
่
วสานุ
ร
ก
ั
ษ
50
0.3839
0.8775
0.9879
0.9989
0.9999
การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
50
75
0.5364
0.9603
0.9982
0.9999
1.0000
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
100
0.5703
0.9994
1.0000
1.0000
โดย แสงจิตต ไตแสง0.9708
75
0.6415
0.9919
0.9999
1.0000
1.0000
สรรพสามิ
ตใหมกับการบริโภคของคนไทย
75
โดย อุบล ไมพุม 0.9980
100
0.7455
1.0000
1.0000
1.0000
การสื
อ
่
สารทางการตลาดที
ม
่
ผ
ี
ลต
อ
ความต
อ
งการซื
อ
้
สิ
น
ค
า
ในร
า
นค
า
ปลี
ก
:
กรณี
ศ
ก
ึ
ษา
100
100
0.7879
0.9996
1.0000
1.0000
1.0000

ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร
โดย อัญชลี เยาวราช
จากตารางที่ การวิ
4 กํเคราะห
าลังการทดสอบของสถิ
ติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
อฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ทางเศรษฐศาสตรของการทํ
านาอินทรียดวยวิธปี ลูกขาวตนยเดีร์น่ยวและ
านาอิ
นทรีายงขนาดใหญ่
แบบดั้งเดิม ของกลุ
อําเภอปราสาท ่มที่ 1 ต่อกลุ่ม
ในกรณีตัวอย่างขนาดเล็การทํ
กและตั
วอย่
เมื่ออัมเกษตรกรรมธรรมชาติ
ตราส่วนของส่วนเบีตํา่ยบลทมอ
งเบนมาตรฐานของกลุ
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
น
ิ
ทร
ที่ 2 เป็น 2, 3, 4, 5 และ 6 โดยกําหนดความโด่งเท่ากับ 3.75 และความเบ้มีค่าเท่ากับ − 0.25 พบว่าเมื่อ
โดย โสภิตตา ประพฤทธิพงษ
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเพิ่มขึ้นจะทําให้กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
นอฟมีค่าเพิ่มขึ้น และพบว่าตัวอย่
างขนาดเล็กให้กําลังการทดสอบที่น้อยกว่าตัวอย่างขนาดใหญ่
โดย ธันย ชัยทร

จากตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4 จะเห็นว่าเมื่ออัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้น ทําให้
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุรี
กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมี
โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล ยร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่มมีค่าเพิ่มขึ้นทั้งกรณีตัวอย่าง
ขนาดเล็กและกรณีตัวอย่างขนาดใหญ่

สรุปและอภิปรายผล
ผลได้ดังนี้

การศึกษากําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่มสรุป

1. ถ้าอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้นจะทําให้กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคล
โมโกรอฟ มีค่าเพิ่มขึ้น
2. การใช้ตัวอย่างขนาดเล็กจะให้กําลังการทดสอบที่น้อยกว่าตัวอย่างขนาดใหญ่
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�ำไพพรรณี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งมทีวิ่ ช8าการระดั
19-20บชาติ
ธันวาคม
8
และงานประชุ
มหาวิท2560
ยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 19-20 ธันวาคม 2560
......................................................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ตอ)

3. กรณีตัวอย่ างขนาดใหญ่ พบว่าเมื่อขนาดตั
วอย่า งมีค่า เพิ่มขึ้นทํ าให้กํ าลั งการทดสอบของสถิติ
PROCEEDINGS
บเนื่องจาก
งจากการประชุ
มวิชาการระดับชาติ
ิจัยรําไพพรรณี
ครั้งที่ 11
ทดสอบโคลโมโกรอฟมีค่าเพิ่มขึ้น แต่สํารายงานสื
หรับกรณี
ตัวการประชุ
อย่างขนาดเล็
ก วพบว่
าในสถานการณ์
ที่กําหนดความโด่ง
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